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ДО ВІДОМА АВТОРІВ 
 
Для публікації в журналі «Штучний інтелект» (ЖШІ) приймаються раніше не опубліковані наукові 

праці в галузі штучного інтелекту, інтелектуальних робототехнічних систем і комп’ютерів нового покоління, 
мультиагентних систем, інтелектуального прийняття рішень, комп’ютерної обробки й розпізнавання мовних і 
зорових образів, розроблення природномовних інтерфейсів сучасних комп’ютерів і комп’ютерної лінгвістики, 
систем планування руху, навігації й технічного зору для інтелектуальних роботів, сучасних комп’ютерних 
технологій у медико-біологічних дослідженнях функціональних можливостей головного мозку, апаратних 
засобів, телекомунікацій, мультимедіа та їх застосування в різних галузях науки й техніки.  

У журналі публікуються статті українською, російською й англійською мовами. 
 
Документи, що подаються до редакції: 
1. Стаття з анотацією у друкованому вигляді та на дискеті 3,5" подається особисто або електронною поштою. 
2. Супровідний лист організації (рекомендація до публікації). 
3. Акт експертизи про можливість публікації статті у відкритому друці. 
4. Рецензія сторонньої організації зі вказанням вченого ступеня рецензента. 
5. Відомості про автора(-ів) (ПІБ, учені ступені та звання, місце роботи та посада, адреса проживання й 

організації, телефон, факс, електронна пошта тощо). 
 
Вимоги до оформлення матеріалів 
1. ПІБ автора(-ів), назву статті необхідно подати українською, російською й англійською мовами. 
2. Анотація (близько 500 друкованих знаків) повинна бути подана українською, російською й англійською 

мовами. Анотація включає коротку характеристику досліджуваної проблеми, мету роботи й конкретну 
інформацію про отримані результати. 

3. Обов’язковою є наявність англомовного розгорнутого резюме (0,5 – 1 сторінка) з прикладами конкретних 
результатів досліджень, що висвітлюються у даній статті. 

4. Стаття й анотації подаються у двох примірниках (однобічний друк) на папері формату А4 через 1,5 інтервалу. 
Один примірник має бути підписаний автором(-ами). 

5. Обсяг статті не має перевищувати 8 – 12 сторінок, включаючи рисунки, таблиці, графіки (не більше 
трьох), список літератури та індекс УДК (універсальна десяткова класифікація). 

6. Статтю необхідно оформити відповідно до вимог і рекомендацій «Бюлетеня ВАК України» № 1, 2003. 
Текст статті повинен викладатися лаконічно, зрозуміло й відповідати структурній схемі: короткий 
літературний огляд проблеми, що розглядається; мета дослідження; актуальність і чіткість постановки 
задачі; методи її вирішення й отримані результати; висновки про наукову новизну та практичну доцільність 
результатів, їх прикладне значення.  

7. Використана література наводиться загальним списком наприкінці статті за порядком її згадування в 
тексті (посилання у тексті – арабськими цифрами у квадратних дужках) мовою ориґіналу, відповідно до 
форми 23 «Бюлетеня ВАК України» № 3, 2008 або ГОСТу 7.1 – 84. 

8. Стаття має бути підготовлена за допомогою текстового редактора Microsoft Word  у стилі Normal. 
9. Шрифт – бажано Times New Roman, кегль – 12 пт, інтервал – 1,5 пт, відступ – 1 см. УДК – напівжирний, 

інтервал після – 6 пт; прізвища та ініціали авторів, напівжирний курсив; місце роботи, місто, e-mail авторів, 
країна, подвійний інтервал; назва статті – 22 пт, інтервал після – 9 пт; анотація мовою статті – 10 пт, без 
абзацного відступу; подвійний інтервал; текст статті: вступ, мета роботи, постановка задачі, основний текст 
статті, висновки; анотація англійською, українською, російською – 10 пт. Підзаголовки – 18 пт, 
напівжирний, інтервал після – 6 пт. Параметри берегів сторінки: верхнього – 4 см, нижнього – 3 см, лівого – 
3 см, правого – 2 см; 
– усі формули, а також окремі елементи формул повинні бути набрані з використанням Microsoft 

Equation Editor 2.0, 3.0; 
– таблиці, рисунки та графіки слід розташувати у відповідному місці; 
– рисунки, зроблені у Microsoft Word, попередньо слід згрупувати. 

10. Шаблон статті ЖШІ див. на сайті : http://iai.dn.ua/Doc/2010/shablon_statII_2010.doc 
 
Робота редакції з авторами 
1. Матеріали можуть бути надіслані електронною поштою з подальшим дублюванням на папері в одному 

примірнику. Місцезнаходження редакції: Україна, 83050, м. Донецьк, пр. Б. Хмельницького, 84, ІПШІ, редакція. 
Тел.: +38062-337-01-70; e-mail: edoffice@iai.donetsk.ua, max@iai.donetsk.ua. 

2. До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором(-ами). 
3. Автору(-ам) надсилається коректура статті. Жодних змін, за винятком виправлення помилок і пропусків, не 

допускається. Виправлену й підписану коректуру необхідно протягом двох днів по отриманні повернути до 
редакції. 

4. Остаточне рішення про публікацію приймає редакційна колегія. У разі відхилення рукопису один 
примірник повертається автору(-ам), а другий лишається в редакції. 

5. Рукопис, що надійшов до редакції з порушенням зазначених правил оформлення, не реєструється й не 
розглядається, а повертається автору(-ам) для доопрацювання. 

6. Якщо автор(-и) не має(-ють) можливості виконати всі вимоги до оформлення статті (-ей), допускається 
подання матеріалу у вільній формі за умови додаткової оплати робіт, пов’язаних з набором. 

7. В одному номері журналу публікується тільки одна стаття автора, у т.ч. у співавторстві. 
8. Будуть опубліковані тільки матеріали авторів, що сплатили за публікацію статті. Вартість публікації 

розраховується із обсягу статті, де 1 сторінка – 15 гривень. Необхідно вказувати у полі призначення 
платежу «Оплата ПІБ за публікацію статті». 

 
РЕДАКЦІЯ 



К сведению авторов 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 

Для публикации в журнале «Искусственный интеллект» (ЖИИ) принимаются ранее не опубликованные 
научные работы в области искусственного интеллекта, интеллектуальных робототехнических систем и компьютеров 
нового поколения, мультиагентных систем, интеллектуального принятия решений, компьютерной обработки и 
распознавания речевых и зрительных образов, разработки естественноязыковых интерфейсов современных 
компьютеров и компьютерной лингвистики, систем планирования движения, навигации и технического зрения 
для интеллектуальных роботов, современных компьютерных технологий в медико-биологических исследованиях 
функциональных возможностей головного мозга, аппаратных средств, телекоммуникаций, мультимедиа и их 
применения в различных областях науки и техники.  

В журнале публикуются статьи на украинском, русском и английском языках. 
 

Документы, предоставляемые в редакцию: 
1. Статья с аннотацией в печатном виде и на дискете 3,5" подается лично или по электронной почте. 
2. Сопроводительное письмо организации (рекомендация к публикации). 
3. Акт экспертизы о возможности публикации статьи в открытой печати. 
4. Рецензия сторонней организации с указанием ученой степени рецензента. 
5. Сведения об авторе(-ах) (ФИО, ученые степени и звания, место работы и должность, адрес(-а) 

проживания и организации, телефон, факс, адрес электронной почты и пр.). 
 

Требования к оформлению материалов 
1. ФИО автора(-ов), название статьи необходимо представить на украинском, русском и английском языках. 
2. Аннотация (около 500 печатных знаков) должна быть представлена на украинском, русском и 

английском языках. Аннотация включает краткую характеристику исследуемой проблемы, цель работы 
и конкретную информацию о полученных результатах. 

3. Обязательным является развернутое англоязычное резюме (0,5 – 1 страница) с примерами 
конкретных результатов исследований, которые освещаются в данной статье. 

4. Статья и аннотации подаются в двух экземплярах (односторонняя печать) на бумаге формата А4 через 
1,5 интервала. Один экземпляр должен быть подписан автором(-ами). 

5. Объем статьи не должен превышать 8 – 12 страниц, включая рисунки, таблицы, графики (не более 
трех), список литературы и индекс УДК (универсальная десятичная классификация). 

6. Статью необходимо оформить в соответствии с требованиями и рекомендациями «Бюллетеня ВАК 
Украины» № 1, 2003. Текст статьи должен излагаться лаконично, ясно и соответствовать структурной 
схеме: краткий литературный обзор рассматриваемой проблемы; цель исследования, актуальность и 
четкость постановки задачи; методы её решения и полученные результаты; выводы о научной новизне 
и практической целесообразности результатов, их прикладного значения.  

7. Используемая литература приводится общим списком в конце статьи в порядке её упоминания в тексте  
(ссылка в тексте – арабскими цифрами в квадратных скобках) на языке оригинала, в соответствии с формой 
23 «Бюллетеня ВАК Украины» № 3, 2008 или ГОСТа 7.1 – 84. 

8. Статья должна быть подготовлена при помощи текстового редактора Microsoft Word в стиле Normal. 
9. Шрифт – желательно Times New Roman, кегль – 12 пт, интервал – 1,5 пт, отступ – 1 см. УДК – 

полужирный, интервал после – 6 пт, фамилии и инициалы авторов, полужирный курсив; место работы, 
город, e-mail авторов, страна, двойной интервал; название статьи – 22 пт, интервал после – 9 пт; 
аннотация на языке статьи – 10 пт, без абзацного отступа; двойной интервал; текст статьи: введение, цель 
работы, постановка задачи, основной текст статьи, выводы; аннотация на английском, украинском, 
русском языке – 10 пт. Подзаголовки – 18 пт, полужирный, интервал после – 6 пт. Параметры полей 
страницы: верхнее – 4 см, нижнее – 3 см, левое – 3 см, правое – 2 см; 
– все формулы, а также отдельные элементы формул должны быть набраны с использованием 

Microsoft Equation Editor 2.0, 3.0; 
– таблицы, рисунки и графики следует разместить в тексте в соответствующем месте; 
– рисунки, сделанные в Microsoft Word, предварительно следует сгруппировать. 

10. Шаблон статьи ЖИИ см. на сайте : http://iai.dn.ua/Doc/2010/shablon_statII_2010.doc 
 

Работа редакции с авторами 
1. Материалы могут быть высланы электронной почтой с последующим дублированием на бумаге в 

одном экземпляре. Местонахождение редакции: Украина, 83050, г. Донецк, пр. Б. Хмельницкого, 84, 
ИПИИ, редакция. Тел. +38062-337-01-70; е-mail: edoffice@iai.donetsk.ua, max@iai.donetsk.ua.  

2. В статью могут быть внесены изменения редакционного характера без согласования с автором(-ами). 
3. Автору(-ам) высылается корректура статьи. Никаких изменений, за исключением исправления ошибок 

и пропусков, не допускается. Исправленную и подписанную корректуру необходимо на протяжении 
двух дней после получения возвратить в редакцию. 

4. Окончательное решение о публикации принимает редакционная коллегия. В случае отклонения 
рукописи один экземпляр возвращается автору(-ам), а второй остается в редакции. 

5. Рукопись, поступившая в редакцию с нарушением указанных правил оформления, не регистрируется и 
не рассматривается, а возвращается автору(-ам) для доработки. 

6. Если автор(-ы) не имеет(-ют) возможности выполнить все требования к оформлению статей, допускается 
подача материала в произвольной форме при условии дополнительной оплаты работ, связанных с набором. 

7. В одном номере журнала публикуется только одна статья автора, в т.ч. в соавторстве. 
8. Будут опубликованы только материалы авторов, которые оплатили публикацию статьи. Стоимость 

публикации рассчитывается из объема статьи, где одна страница – 15 гривен. Необходимо указать в 
поле назначения платежа «Оплата ФИО за публикацию статьи». 

РЕДАКЦИЯ 


