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До відома авторів

Information for the Authors

Шановні автори статей науково-технічного

Dear authors of articles of the Scientific and

збірника “Вентиляція, освітлення та теплога-

Technical Collection “Ventyliatsiia, Osvitlennia ta

зопостачання”.

Teplohazopostachannia” (“Ventilation, Illumina-

Закінчуємо публікацію статей за матеріала-

tion and Heat and Gas Supply”).

ми міжнародної науково-практичної конфе-

We finish publication of articles on the materi-

ренції “Будівельна та муніципальна теплотехні-

als of the international scientific and practical con-

ка”, присвяченої 60-річчю кафедри теплотехні-

ference "Construction and municipal heat engin-

ки Київського національного університету буді-

eering", dedicated to the 60-th anniversary of the

вництва і архітектури.

Department of Heat Engineering of the Kiev Na-

Звертаємо увагу на неухильне дотримання

tional University of Construction and Architecture.

Вимог до рукописів, розміщених на сайті

Pay attention to the strict adherence to the Re-

http://science.knuba.edu.ua/index.php?id=43 .

quirements for manuscripts, placed on the site

Кількість слів анотації має бути суворо

http://science.knuba.edu.ua/index.php?id=43 .

100...250 українською і російською мовами та

The number of words of the annotation should

не менше 1800 знаків англійською мовою, якщо

be strictly 100 ... 250 in Ukrainian and Russian

стаття написана українською або російською

languages and at least 1800 characters in English,

мовою. Якщо стаття написана англійською, то

if the article is written in Ukrainian or Russian. If

кількість слів анотації має бути 100...250

the article is written in English, then the number of

англійською і російською мовами та не менше

annotation words should be 100 ... 250 in English

1800 знаків українською мовою.

and Russian, and at least 1800 in Ukrainian.

Рисунки мають чітко читатися після внесен-

Figures should be clearly read after insertion

ня до тексту. Розмір шрифту на рисунках після

into the text. The size of the font on the figures

внесення до тексту має бути 9...12 пт. Треба

after making the text should be 9 ... 12 pt. Avoid

уникати світлих кольорів на діаграмах і графі-

light colors on charts and charts, especially yellow

ках, особливо жовтого та світло-сірого.

and light gray.
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