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ІНФОРМАЦІЯ (ПРАВИЛА) ДЛЯ АВТОРІВ 
Науковий журнал «Металофізика та новітні технології» (МНТ) щомісяця публікує статті, які раніше ще не 
публікувалися та не перебувають на розгляді для опублікування в інших виданнях. Статті мають містити 

результати експериментальних і теоретичних досліджень в області фізики та технологій металів, сплавів і 
сполук з металічними властивостями; рецензії на монографії; інформацію про конференції, семінари; відо-
мості з історії металофізики; рекламу нових технологій, матеріалів, приладів. Журнал дотримується зага-
льноприйнятих принципів, зазначених на його сайті в документах з публікаційної етики та неприйнятних 

практик. 
 Тематика журналу: Електронні структура та властивості, Дефекти кристалічної ґратниці, Фазові 
перетворення, Фізика міцності та пластичності, Металічні поверхні та плівки, Будова та властивості 
наномасштабних і мезоскопічних матеріалів, Аморфний і рідкий стани, Взаємодії випромінення та час-
тинок із конденсованою речовиною, Матеріали в екстремальних умовах, Реакторне й авіакосмічне ме-
талознавство, Медичне металознавство, Нові металеві матеріали та синтетичні метали, Металов-
місні смарт-матеріали, Фізико-технічні основи експерименту та діагностики, Дискусійні повідомлення. 
 Статті публікуються однією з двох мов: англійською (надається перевага) або українською. 
 Статті, в оформленні яких не дотримано наступних правил для опублікування в МНТ, повертаються 

авторам без розгляду по суті. (Датою надходження вважається день повторного надання статті після дотри-
мання зазначених нижче правил.) 
 1. Стаття має бути підписаною всіма авторами (із зазначенням їхніх адрес електронної пошти); слід 

вказати прізвище, ім’я та по батькові автора, з яким редакція буде вести листування, його поштову адресу, 
номери телефону та факсу й адресу електронної пошти. 
 2. Викладання матеріалу має бути чітким, структурованим (розділами, наприклад, «1. Вступ», «2. Екс-
периментальна/Теоретична методика», «3. Результати та їх обговорення», «4. Висновки», «Цитована літе-
ратура»), стислим, без довгих преамбул, відхилень і повторів, а також без дублювання в тексті даних таб-
лиць, рисунків і підписів до них. Анотація та розділ «Висновки» мають не дублювати один одного. Числові 
дані слід наводити в загальноприйнятих одиницях. 
 3. Об’єм оригінальної (неоглядової) статті має бути не більше 15000 слів (з урахуванням основного текс-
ту, таблиць, підписів до рисунків, списку використаних джерел) і 15 рисунків. Об’єм оглядової статті — до 

30000 слів та 30 рисунків. 
 4. За потреби до редакції може надаватися 1 друкований (А4, подвійний інтервал) примірник рукопису з 
ілюстраціями. 
 5. До редакції обов’язково надається (по e-mail) файл статті, набраний у текстовому редакторі Microsoft 

Word, з назвою, що складається з прізвища першого автора (латиницею), наприклад, Hotovchenko.docx. 
 6. Електронна версія рукопису та його друкований варіант (в разі його надання) мають бути ідентични-
ми. Вони мають оформлюватися за шаблоном, який можна завантажити з сайту журналу, і містити 5–7 

індексів PACS в редакції ‘Physics and Astronomy Classification Scheme 2010’. Тексти статей мають також 

містити назву статті, список авторів, повні назви та поштові адреси установ, в яких вони працюють, анота-
цію статті (200–250 слів), 5–7 ключових слів двома мовами (англійською та українською), а заголовки 

таблиць і підписи до рисунків мають подаватися як мовою рукопису, так і англійською мовою; англомовна 

анотація може бути представленою в більш розгорнутому варіанті (до 500 слів). Назва статті, її анотація та 

ключові слова не повинні містити складних формул, математичних виразів чи позначень. 
 7. Електронні копії рисунків мають бути представленими у вигляді окремих файлів (у форматах TIF, 
EPS, JPG, PNG з роздільністю у 300–600 dpi) з назвами, що складаються з прізвища першого автора (лати-
ницею) та номера рисунка, наприклад, Hotovchenko_fig2a.jpg. Додатково рисунки надаються у форматі 
програми, в якій вони створювалися. 
 8. Написи на рисунках (особливо на півтонових) слід по можливості замінити літерними позначеннями 

(набраними на контрастному фоні), а криві позначити цифрами або різними типами ліній/маркерів, які 
мають бути роз’ясненими в підписах до рисунків або в тексті. На графіках усі лінії/маркери мають бути 

достатньої товщини/розміру для їх якісного відтворення у зменшеному в 2–3 рази вигляді (рекомендована 

початкова ширина рисунка — 12,7 см). Світлини мають бути чіткими та контрастними, а написи та позна-
чення мають не закривати істотні деталі (для чого можна використовувати стрілки). Замість зазначення в 

підтекстовці збільшення при зніманні бажано проставити масштаб (на контрастному фоні) на одній з іден-
тичних світлин. На графіках підписи до осей, виконані мовою статті, мають містити позначення (або най-
менування) величин, що відкладаються вздовж осей, і відділені комою їхні одиниці вимірювання. 
 9. Формули в текст необхідно вставляти за допомогою редактора формул MathType, сумісного з MS 

Office. Вектори слід набирати жирним шрифтом без стрілок зверху. 
 10. Рисунки, таблиці, формули, а також підрядкові примітки (виноски) мають нумеруватися поспіль по 

всій статті. 
 11. Посилання на літературні джерела слід давати у вигляді порядкового номера, надрукованого в рядок 

у квадратних дужках. Список літератури складається почергово за першою згадкою джерела. Приклади 

оформлення посилань наведено нижче (просимо звернути увагу на порядок розташування ініціалів і прі-
звищ авторів, бібліографічних відомостей і на розділові знаки, а також на необхідність зазначення всіх 

співавторів цитованої роботи та її DOI, якщо він є): 
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журналу (див. також першу сторінку кожної статті та сайт). 
 12. Коректура авторам надсилається електронною поштою у вигляді pdf-файлу після завершення етапу 

рецензування. На перевірку коректури авторам відводяться 5 робочих днів. Після закінчення зазначеного 

терміну стаття автоматично направляється до друку. Виправлення слід відмітити та прокоментувати в 

самому pdf-файлі або оформити у вигляді переліку виправлень (підписаного уповноваженим представни-
ком колективу авторів) і переслати електронною поштою на адресу редакції. 
 Електронний варіант статті надсилається на e-mail: mfint@imp.kiev.ua (з темою, що починається словом 

‘mfint’). Друкована версія рукопису (якщо у ній є потреба) надсилається за адресою: Інститут металофізики 

ім. Г. В. Курдюмова НАН України, редакція МНТ; бульвар Акад. Вернадського, 36; 03142 Київ, Україна або 

відповідному регіональному редактору (див. сайт).  
 Автори можуть вільно завантажити pdf-файли статей з сайту журналу (http://mfint.imp.kiev.ua), а 

також замовити друковані примірники випуску журналу зі своєю статтею, надіславши до редакції журналу 

разом з коректурою відповідну заявку та квитанцію про оплату друку необхідної кількості примірників 

випуску на умовах, аналогічних передплатним. 
 Відповідно до угод між редакцією МНТ, засновниками та видавцем журналу, редакція вважає, що авто-
ри, надсилаючи їй рукопис статті, передають засновникам, видавцю та редколеґії право опублікувати цей 

рукопис мовою оригіналу та в перекладі іншими мовами, і просить авторів відразу прикладати до рукопису 

«Угоду про передачу авторського права». 
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Ми, що нижче підписалися, автори рукопису « », передаємо 
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ними) право опублікувати цей рукопис мовою оригіналу та в перекладі іншими мовами. Ми підтверджуємо, 
що ця публікація не порушує авторського права інших осіб або організацій і принципів наукової етики. 
При цьому за авторами зберігаються всі інші права як власників цього рукопису. 
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