ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ
У ЖУРНАЛІ «МЕТРОЛОГІЯ ТА ПРИЛАДИ»
Наукова публікація у спеціалізованому журналі
«Метрологія та прилади» має відповідати вимогам п. З
Постанови ВАК України № 7205/1 від 15.01.2003 року
і враховувати вимоги міжнародних наукометричних баз
даних до наукових статей (журнал включено до науко2
метричної бази Index Copernicus (лист від 08.03.2013)).
До публікації у журналі приймаються статті україн
ською, російською або англійською мовами узагальнюваль
ного або проблемного характеру (до ЗО 000 знаків з про
білами), методичного характеру (до 24 000), повідомлення
про результати наукових та / або практичних досліджень
(до 18 000), які раніше ніде не видавалися. Статті більшо
го обсягу, зокрема оглядові, можуть бути прийняті за рі
шенням редколегії.
Стаття має бути написана в Microsoft Word. Змінні
мають бути написані курсивом, а цифри, скорочені матема
тичні терміни (наприклад, sin, arcsin, lg, lim, const, max)
і константи — прямим шрифтом). Цифри, які позначають
межі якоїсь величини, розділяються трикрапкою, наприк
лад, 20...80 мм. Підписи до рисунків та назви таблиць
мають бути українською (російською) та англійською
мовами.
Усі статті публікуються за наявності позитивної зов
нішньої рецензії. Матеріали рецензуються членами редак
ційної колегії журналу і сторонніми незалежними експер
тами, виходячи з принципу об’єктивності і позицій вищих
міжнародних академічних стандартів якості.
Зміст статті та якість перекладу переглядаються редак
цією журналу, проте відповідальність за зміст статті та
якість перекладу несуть автори. Редакція залишає за собою
право на стилістичну правку рукопису без згоди автора.
Наведені ничже додаткові вимоги, що стосуються
анотації та списку використаних джерел, зумовлені
обов’язковими вимогами світових реферативних баз даних.
Якщо статтю оформлено з порушенням зазначених
вимог та правил, редакція журналу після попереднього
розгляду повідомляє авторам стосовно необхідності її
доопрацювання. Остаточний висновок щодо публікації
схвалює редакційна колегія журналу.
Подані статті, окрім замовлених редакцією, після
урахування та узгодження зауважень і побажань, викладе
них у зовнішній рецензії, друкуються в журналі за умови
оплати авторських примірників кожним із співавторів.

Ключові слова 3 мовами (українською, російською,
англійською), до 10 слів.
Вступ пишеться у формі, доступній для розуміння
широкому колу спеціалістів відповідної галузі науки.
У ньому наводяться: обґрунтування актуальності пробле
ми, розв’язуваної авторами, аналіз останніх досліджень
і публікацій, в яких розпочато вирішення проблеми і на які
спираються автори; виокремлення не вирішених раніше
частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
Мета статті й постановка досліджень. Формулювання
цілей статті, постановка проблеми у загальному вигляді, її
зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями.
Основний текст статті. Викладаються і ґрунтовно
роз’яснюються отримані твердження і результати. їх мож
на розбивати на розділи з назвами, які відображають зміст.
Необхідні для глибшого розуміння змісту статті матеріали
виносяться у додаток; найбільш громіздкі й об’ємні частини
слід позначати певними символами. Не треба перевантажу
вати статтю надмірною кількістю формул, дублюванням
одних й тих самих результатів у формулах, таблицях
та графіках. Бажано уникати довгих назв таблиць; уживані
у статті маловідомі позначення і терміни необхідно
пояснити.
Заключна частина. Має містити приклад (якщо це мож
ливо), який ілюструє ефективність отриманих результатів,
та висновки, що відображають нові відомості, отримані ав
тором (авторами), рекомендації щодо їх практичного засто
сування і перспективи подальшого розвитку пропонова
ного напряму. Висновки та рекомендації мають повною
мірою відповідати змісту основного тексту.
Список використаних джерел. У роботі мають бути
посилання не менше ніж на 10 джерел, переважно на
наукові статті, опубліковані в журналах, проіндексо
ваних наукометричними базами даних. Посилання
іноземною мовою мають бути написані в оригінальній
версії, кирилицею — потім латиницею.
Список літератури має бути поданий двома мо2
вами (мовою статті та англійською). Зазначаються всі
автори. Список мовою статті оформлюється за ДСТУ
ГОСТ 7.1:2006.
Відомості про авторів 3 мовами (українською, росій
ською, англійською). Всі відомості подаються у називному
відмінку.

Структура статті
Індекс УДК (або відповідний індекс міжнародного
кодування).
Автори (ПІБ) 3 мовами (українською, російською,
англійською).
Назва (до 10 слів) 3 мовами (українською, англійською,
російською).
Анотація мовою статті. Має бути наведена коротка
інформація стосовно основних ідей статті, підкреслено, що
нового в ній та наведено основні результати та висновки.
Має містити до 500 знаків (включаючи пробіли). Розшире2
на анотація англійською, а для статей російською
мовою ще й українською. Має містити не менше 1800
знаків (включаючи пробіли). У ній має бути зазначено,
чому присвячена стаття, що в ній нового, короткий опис
змісту статті з посиланнями на номери рисунків, таблиць,
пунктів і цитованої літератури, висновки авторів.

До редакції подаються:
1. Електронний варіант статті українською, російською,
або англійською мовами.
2. Два примірники статті у роздрукованому варіанті
(підписані на зворотній стороні останнього аркуша усіма
авторами).
3. Експертний висновок (два примірники) щодо можли
вості опублікування матеріалів.
4. Рецензія на статтю (доктора наук, професора зі
сторонньої стосовно авторів установи).
5. Рекомендація від організації, де проводилися
дослідження (витяг із засідання кафедри).
6. Довідка про авторів (прізвище, ім’я, побатькові
(повністю), науковий ступінь, вчене звання, почесні
звання, посада, повна назва установи, номери телефонів та
email для зв’язку); кольорові фото авторів та за темою
статті.

