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Збірник наукових праць IV науково-технічної конференції ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 
2005: стан і перспективи, 26-27 квітня 2005, Київ, ПБФ НТУУ “КПІ”, 2005. – 280 с. 
У збірнику вміщено тези доповідей на восьми секційних засіданнях, що були присвячені 
актуальним проблемам стану вітчизняного та світового приладобудування. Зокрема, розглянуті 
теоретичні і практичні питання створення навігаційних, оптичноелектронних систем, точних 
приладів, розвитку сучасних технологічних процесів, аналітичного і екологічного, медичного 
приладобудування та проблеми неруйнівного контролю, технічної та медичної діагностики. За 
зміст опублікованих у збірнику праць відповідальність несуть їх автори. 
 
Сборник научных работ IV научно-технической конференции ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 
2005: состояние и перспективы, 26-27 апреля 2005,Киев, ПСФ НТУУ “КПИ”, 2005. – 280 с. 
Сборник содержит тезисы докладов на восьми секционных заседаниях, которые были 
посвящены актуальным проблемам состояния отечественного и мирового приборостроения. 
В частности, рассмотрены теоретические и практические вопросы создания навигационных, 
оптикоэлектронных систем, точных приборов, развитию современных технологических 
процессов, аналитического и экологического, медицинского приборостроения и проблемы 
неразрушающего контроля, технической и медицинской диагностики. За содержание 
опубликованных в сборнике трудов ответственность несут их авторы. 
 
Proceeding of the IV scientific and technical conference INSTRUMENT MAKING 2005: state 
and prospect, 26-27 April 2005, Kiyv, IMF NTUU “KPI”, 2005. – 280 p. 
The proceeding includes thesises of the conference reports related to actual problems of the modern 
development of native and world instrument making. In particular, the theoretical and practical 
questions of the creation of the navigation optic and electric system, precision instruments, development 
effective precision technical process, analytical and ecological, medicine diagnostics are considered. For 
the contents publicated in the proceeding transactions their authors are accounted. 
 


