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РУМБЕШТА ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(до 75-річчя з дня народження) 
 

Валентин Олександрович Румбешта – відомий вчений та педагог, доктор 

технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України.  

В.О. Румбешта народився 31 серпня 1930 року. на Далекому Сході у селі 

Новокиївське. Після закінчення середньої школи у м. Краснодар 

Краснодарського краю в 1949 році поступив у Казанський авіаційний інститут . 

У 1955 році. закінчив Казанський авіаційний інститут з фаху інженера-

механіка та був направлений на роботу до авіаційного агрегатного заводу в м. 

Кіров (нині м. Вятка), де пройшов шлях від технолога до начальника 

технологічного бюро механічного цеху завдяки схильності до використання 

основ наукового та дослідницького підходу в рішеннях виробничих задач. З 

1958 року він працює на кафедрі “Технологія радіо та приладобудування” 

Казанського авіаційного інституту. 

З 1960 року його життя нерозривно зв’язано з Київським політехнічним 

інститутом. Шлях від асистента до професора, завідувача кафедрою, декана 

факультету – це шлях творчого росту Румбешти В.О.   

При створенні приладобудівного факультету КПІ приймав активну участь 

у його становленні. Валентин Олександрович привніс значний вклад у 

підготовку інженерних кадрів; визначення основних напрямків 

фундаментальних та прикладних досліджень приладобудівної галузі народного 

господарства України та СРСР.  

З 1962 по 1969 роки працював заступником декана, а з 1995 по 2000 роки 

деканом приладобудівного факультету КПІ. У 1968 р. Румбешта В.О. був 

одним із засновників кафедри технології приладобудування, а з 1995 по 1999 

роки - завідувачем кафедри виробництва приладів приладобудівного 

факультету НТУУ “КПІ”.  

Успішне суміщення викладацької та науково-дослідницької діяльності 

дозволили в 1974 році захистити дисертацію на здобуття вченого ступеню 

кандидата технічних наук на тему: “Підвищення ефективності процесу 

точного розгортання глибоких отворів”, а у 1994 році - докторську дисертацію 

стосовно проблем створення автоматичних систем діагностики роботи 

технологічного обладнання.    

Головною особливістю В.О. Румбешти в роботі, в тому числі й науковій, є 

дивне вміння бачити паростки нових тенденцій, технологій та смілива розробка 

цих напрямків. Широко відомі науковій громадськості його роботи в області 

технології приладобудування, адаптивного керування й систем діагностики 

технологічного обладнання.  

Наукові дослідження, виконані В.О. Румбештою спільно зі співробітниками 

та учнями, дозволили створити нові напрямки досліджень в області адаптивного 

керування технологічним обладнанням на основі використання сучасної 
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обчислювальної техніки. Під керівництвом Румбешти В.О. створені 

віброакустичні системи контролю й автоматизації обробки прецизійних деталей 

на верстатах з ЧПК. 

З кожним роком зростає науково-педагогічний потенціал професора 

Румбешти В.О. Він - автор більш ніж 150 наукових статей, 5 монографій, 2 

навчальних посібників, 1 підручника, ним одержано 6 авторських свідоцтв на 

винаходи. Своїми знаннями та досвідом він щедро ділиться з колегами і 

молоддю, виступаючи з фундаментальними доповідями на крупних 

міжнародних конференціях та симпозіумах. Серед його учнів - 3 доктори та 11 

кандидатов наук.  

В.О. Румбешта є Академіком відділу приладобудування та прогресивних 

технологій Академії інженерних наук Україні.  

З 1975 року В.О. Румбешта є вченим секретарем Національного технічного 

університету України “Київський політехнічний інститут”, а також приймає 

активну участь у роботі спеціалізованих наукових Рад і державної атестації 

наукових кадрів, часто виступає офіційним опонентом на захистах дисертацій. 

Протягом 1970 – 1971 років читав лекції у Габровському вищому 

електромеханічному інституту (Болгарія), в 1978 – 1979 роках - в технічних 

університетах Праги та Брно (Чехословакія). 

Велика педагогічна, наукова та науково-організаторська діяльність В.О. 

Румбешти відзначена урядовими нагородами, в тому числі декількома 

медалями. Він – Заслужений діяч освіти України, “Отличник высшей школы 

СССР”, Заслужений професор Національного технічного університету України 

“Київський політехнічний інститут”.  

Колеги приладобудівного факультету, друзі та редколегія збірника 

“Вісник Національного технічного університету України “Київський 

політехнічний інститут” серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ” сердечно вітають 

ювіляра й бажають доброго здоров’я, стійкості та нових творчих успіхів та 

натхнення.  
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Шановні колеги ! 

У збірнику “Вісник НТУУ “КПІ”. Серія приладобудування” публікуються 
статті, які створені по результатах нових наукових та практичних розробок в галузі 
приладобудування, загальних проблем науки та інженерії приладобудування.  

Метою збірника є подальший розвиток спілкування фахівців знаходження 
нетрадиційних методів вирішення проблем, розвязання полеміки з питань 
приладобудування, сприяння у пошуку наукового та виробничого партнерства, 
надання поточної інформації про можливі конференції, семінари, виставки, тощо. 
 

РУБРІКАТОР ЧАСОПИСУ 
1. Теорія та практика сучасного прецизійного приладобудування. 
2. Теорія та практика навігаційних приладів і систем. 
3. Методи і системи оптично-електронної та цифрової обробки сигналів. 
4. Контроль і діагностика процесів та систем в приладобудуванні. 
5. Науково-аналітичне та екологічне приладобудування. 
6. Наукові та практичні проблеми виробництва приладів та систем . 
7. Високоефективні технологічні процеси в приладобудуванні. 
8. Автоматизація та інтелектуалізація приладобудування. 
9. Прилади і системи біомедичних технологій. 
10. Гіпотези. Нестандартні методи рішення наукових та інженерних проблем 

приладобудування. 
11. Полеміка. 
12. Науково-технічна інформація. 

Вимоги щодо оформлення повного тексту 
1. Стаття надається автором на білому папері у двох примірниках у конверті; 

кожен примірник повинен бути скріплений.  
Рукопис супроводжується:  
– анотацією (ініціали та прізвища авторів, назва статті, текст) українською, 

російською та англійською мовами – 1 прим.;  
– актом експертизи, завіреним печаткою, про можливість відкритого 

публікування – 1 прим.);  
– відомостями про авторів (прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступінь, вчене 

звання, місце роботи, посада, домашня або службова адреса, телефон для 
зв’язку) – 1 прим.;  

– рецензією від фахівця з даної галузі (канд. техн..наук або д-ра техн. наук); 
– дискетою (3,5 дюйми) з файлами (тексту статті, ілюстрації, анотації та 
відомостей про авторів). 
2. Мова – українська, англійська, російська.  
3. У статті необхідно дотримуватись термінології, прийнятої державним 
стандартом; використовуючи новий термін або абревіатуру, автор повинен 
розшифрувати та пояснити їх. 
4. При виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватись системи СІ. 
5. Стаття має бути структурованою (поділеною на розділи із заголовками) та 
завершуватись висновком. 
6. Формули, рисунки, таблиці, розділи мають просту арабську наскрізну 
нумерацію. Не слід нумерувати розділи та формули, якщо на них немає посилання 
в тексті. Таблиці не повинні дублювати графіки. 
7. Ілюстрації, що виконані не за допомогою графічного редактора MS Word, не  
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розміщувати в тексті з OLE-звязком. Обовязково надавати в тексті посилання на 
ілюстрацію.  
8. Перелік літератури подається в порядку посилання. Неприпустиме посилання на 
неопубліковані та незавершені праці. Бібліографічний опис посилань має 
відповідати вимогам Державних стандартів. 
8. Тексти статей мають бути набрані в текстовому редакторі MS Word 6.0 (*.rtf) і 
вище (гарнітура Times New Roman), інтервал - одинарний. Повний обсяг статті не 
повинен перевищувати 8 стор. для викладення результатів проблемного характеру, 
або 5 стор. для викладення повідомлень про досягнення науково-практичних 
результатів. 
Нумерацію сторінок помічати олівцем в верхньому правому кутку зворотнього 
боку сторінки. 
9. Поля тексту дзеркальні: 
 верхнє та нижнє 25 мм, внутрішнє 18 мм та зовнішнє – 22 мм,  
 поля  колонтитулів: верхнє та нижнє – 12,5 мм. 
10. В верхньому лівому куті аркуша необхідно вказати індекс УДК (гарнітура 
Times New Roman розміром 12 пт); 
- нижче через рядок, вирівняти від центру та вказати назву статті великими 

літерами розміром 14 пт; 
- нижче через рядок, посередині вказати прізвище(а), ініціали автора(ів), 

організацію, місто, (гарнітура Times New Roman розміром 12 пт, курсив),  
- нижче через рядок навести текст стислої анотації статті (гарнітура Times New 

Roman розміром 12 пт, курсив), не більше 4 рядків. 
- нижче через рядок навести текст (гарнітура Times New Roman розміром 14 пт, 

інтервал – одинарний). 
- наприкінці тексту через рядок навести перелік посилань (гарнітурою Times 

New Roman розміром 12 пт). 
11. Формули та позначення набирати за допомогою редактора формул як окремий 
обєкт розміром: звичайний - 14 пт, великий індекс – 9 пт, малий індекс – 7 пт, 
великий символ – 18 пт, малий символ – 12 пт. 
12. Згідно з постановою Президії Вищої Атестаційної Комісії України від 
15.01.2003 р. №7-05/1 наукові статті повинні мати такі необхідні елементи: 
постановка проблеми у загальному вигляді та її розв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного 
матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; 
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. 
До відома авторів: якщо стаття оформлена з порушенням визначених вимог та 
правил, стаття може бути не прийнятою до опублікування. 
 
Рукописи статей направляти за адресою: 
Редколегія “Вісник НТУУ “КПІ”. Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ” 
НТУУ “КПІ” Приладобудівний факультет  
03056, м.Київ – 56, пр.Перемоги, 37, корп.1, 1720. 
Тел. (044)  241-86-02, факс (044)  241-96-46. 
Е-mail: klotchko@psf.ntu-kpi.kiev.ua 
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Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет України 

“Київський політехнічний інститут” 

Приладобудівний факультет 

 

П’ЯТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА  КОНФЕРЕНЦІЯ  

“ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи” 

 

25 - 26 квітня 2006 р. 

м. Київ, Україна 

Перше інформаційне повідомлення 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

1. В.І.Микитенко – к.т.н., ст.н.с , голова комітету, тел.241-96-46. 

2. Т.Р.Клочко – к.т.н., ст.н.с , вчений секретар, тел.241-86-02. 

                             e-mail:klotchko@psf.ntu-kpi.kiev.ua 

3. Ю.Г.Жуковський – к.т.н., ст.н.с , заст. голови, тел. 454-9540.. 

4. Т.О.Бакалор – асп., секція № 1, тел.241-7702. 

5.  І.Д.Кожарін – к.т.н., ст.н.с., секція № 2, тел. 454-9478, e-mail: Kozharin @psf.ntu-kpi.kiev.ua. 

6. М.О.Безуглий – асп., секція № 3, 6, тел.241-8602, 241 41 86,  

       e-mail: vp@users.ntu-kpi.kiev.ua, masterM@monolit.ntu-kpi.kiev.ua. 

7.  С.О.Нечай – ас., секція № 4, тел. 241-8680, e-mail: geraimchuk@users.ntu-kpi.kiev.ua. 

8.  Я.Л.Миндюк – к.т.н., доц., секція № 5, тел. 241-8692, e-mail: nstaff@naeps.ntu-kpi.kiev.ua. 

9. Ж.О.Павленко –ст..викладач, секція № 7, тел. 454-9547 , e-mail: maevskiy@ntu-kpi.kiev.ua  

10. А.В.Писарець – секція № 8, тел. тел.241-9719, e-mail: prise@users.ntu-kpi.kiev.ua. 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ: 

1. Г.С.Тимчик – проф., д.т.н., декан ПБФ, голова. комітету 

2. В.Г.Колобродов - проф., д.т.н., зав.каф., заст.голови. 

3. П.М.Бондар - доц., к.т.н., зав.каф. 

4. М.Д.Гераїмчук - проф., д.т.н., зав.каф. 

5. С.М.Маєвський – проф., д.т.н., зав.каф. 

6. В.В.Трасковський – доц., к.т.н., зав.каф. 

7. М.І.Лихоліт – к.ф-м.н., заст.ген.дир. КП ЦКБ “Арсенал”. 

8. О.А. Дашковський– к.т.н., дир. АТ “Украналіт” 

 

Шановний колега ! 

Пропонуємо Вам взяти участь в науково-технічній конференції 

“ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи”, яка відбудеться в Національному технічному 

університеті України “Київський політехнічний інститут” з 25 по 26 квітня 2006 року. 

 Метою конференції є спілкування фахівців з питань перспективних розробок, прецизійних 

технологій, нових рішень в приладобудуванні, зустріч з керівниками провідних підприємств, 

формування спільних проектів, пошук партнерів для співпраці. 

Основні дати: 

 Для участі в конференції необхідно до 1 березня 2006 року направити в оргкомітет 

конференції заявку на участь по встановленій формі 

 Тези доповідей мають бути подані не пізніше 12 березня 2006 року в електронному (на 

дискеті або Е-mail) та в друкованому вигляді 
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 Сплата реєстраційних внесків не пізніше 25 березня 2006 року  

 Проведення конференції - з 25 по 26 квітня 2006 року. 

Видача податкових накладних і актів виконаних робіт під час конференції гарантована 

тільки тим учасникам, які сплатили реєстраційний внесок і передали в оргкомітет 

копію свідоцтва платника ПДВ не пізніше 25 березня 2006 року. 
 

Тематика Науково-технічної конференції “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи”: 
 

№ 

секції 
Назва секції 

1 Теорія та практика навігаційних приладів і систем 

2 Оптичні та оптико-електронні прилади і системи 

3 Процеси виготовлення приладів, методи і засоби їх контролю 

4 Теорія і проектування наноприладів і систем вимірювання 

механічних величин і нанопереміщень 

5 Наукове аналітичне та екологічне приладобудування 

6 Медичне приладобудування 

7 Неруйнівний контроль, технічна та медична діагностика 

8 Прилади і системи обліку витрат енергоносіїв 
  

Порядок оформлення матеріалів 

Тези (обсяг 1 сторінка) і тексти доповідей мають бути набрані в текстовому редакторі MS 

Word 6.0 і вище з такими параметрами: поля: ліве – 25мм, праве, нижнє та верхнє –20 мм. В 

верхньому лівому куті аркуша необхідно вказати індекс УДК, нижче посередині вказати 

назву статті великими літерами, далі через інтервал посередині вказати прізвище(а) 

автора(ів), організацію, місто, країну (гарнітура Times New Roman розміром 12 пт, курсив), 

нижче через інтервал – текст (гарнітура Times New Roman розміром 14 пт, інтервал – 

одинарний), наприкінці вказати ключові слова. 

Тези, оформлені не за встановленим порядком, до публікації не приймаються. 

Робочі мови конференції - українська, російська.  

 

Заявки на участь та тези доповідей направляти на ім’я вченого секретаря відповідної секції, а 

також за адресою: 

Оргкомітет конференції, секція № ________ 

Національний технічний університет України “КПІ”,  Приладобудівний ф-т 

03056, м.Київ – 56, пр.Перемоги, 37, корп.1 

Обов’язково вказуйте номер або назву секції. 

 

Cплата реєстраційного внеску. 

Організаціям або особам, що бажають взяти участь у конференції, 

потрібно перерахувати  90  гривень приладобудівному факультету НТУУ “КПІ” 

до 25 березня 2006 р. на розрахунковий рахунок, який буде вказано в другому 

інформаційному повідомленні. 
У вартість реєстраційного внеску входять участь в роботі конференції, оренда обладнання, 

видання збірки тез доповідей. 

Запрошені для участі в роботі конференції забезпечуються житлом.  

Вартість житла сплачується на місці. Про необхідність бронювання місць у готелях 

просимо сповістити заздалегіть. 
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