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До відома авторів

Information for the Authors

Шановні автори статей науково-технічного
збірника “Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання”.
Ви тримаєте перший випуск Збірника у
новому форматі, що відповідає міжнародній
практиці наукових видань. Це – перший крок до
просування Збірника на світовому науковому
просторі.
Звертаємо увагу на неухильне дотримання
Вимог до рукописів, розміщених на сайті
http://science.knuba.edu.ua/index.php?id=43 .
Кількість слів анотації має бути суворо
100...250. Рисунки мають чітко читатися після
внесення до тексту. Розмір шрифту на рисунках
після внесення до тексту має бути 9...12 пт.
Згідно з Указом Президента України
№133/2017 в Україні закрито доступ до Mail.ru,
Inbox.ru, Yandex та Rambler. Автори мають зазначати електронну адресу на інших серверах.
Наступним кроком є розширення рецензійного комітету та перехід до анонімного
подвійного рецензування. Запрошуємо авторів
статей, які мають науковий ступінь доктора або
кандидата наук, долучитися до рецензійного
комітету. Якщо Ви згодні, прохання заповнити
наступну анкету та надіслати її (можна разом з
наступним рукописом) на адресу votgp@ukr.net.

Dear authors of articles of the Scientific and
Technical Collection “Ventyliatsiia, Osvitlennia ta
Teplohazopostachannia” (“Ventilation, Illumination and Heat and Gas Supply”).
You hold the first issue of the Collection in a
new format that corresponds to international practice of scientific publication. This is the first step
for promotion on the world scientific space.
Pay attention to the strict adherence to the Requirements for manuscripts, placed on the site
http://science.knuba.edu.ua/index.php?id=43 .
The number of words in abstract should be
strictly 100...250. Figures should be clearly readable after insertion into the text. Font size on the
figures in the text must be 9...12 pt.
According to the Decree of the President of
Ukraine No133/2017, access to Mail.ru, Inbox.ru,
Yandex, and Rambler is denied in Ukraine. Authors may use an E-Mail on other servers.
The next step is increase of the review committee and change to dual anonymous review. We are
glad to invite the authors of articles with scientific
degree of Science Doctor or Philosophy Doctor to
the review committee. If you agree, please fill in
the following form and send it (possibly with the
next manuscript) to E-Mail: votgp@ukr.net.
CONSENT TO JOIN
THE REVIEW COMMITTEE

ЗГОДА НА ВСТУП ДО
РЕЦЕНЗІЙНОГО КОМІТЕТУ
Прізвище:
Ім’я:
По-батькові:
Науковий ступінь:
Учене звання:
Контактний телефон:
Електронна пошта:
Володіння мовами:
□ українська
□ англійська
□ російська
□ інші

Surname:
Name:
Scientific degree:
Academic status:
Phone:
E-Mail:
Language skills:
□ Ukrainian
□ English
□ Russian
□ other
I hereby agree to be a reviewer of the manuscripts for the scientific and technical collection
"Ventyliatsiia, Osvitlennia ta Teplohazopostachannia" on subjects:

Цим даю згоду бути рецензентом рукописів
до науково-технічного збірника “Вентиляція,
освітлення та теплогазопостачання” з тематики:

Підпис

П.І.Б.
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