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- виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, якій присвячена дана стаття; 
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назву статті, прізвища авторів, поштову адресу організації, анотацію статті (структуровану, з кількістю знаків – не 
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    ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 
Стаття повинна містити: 
- шифр УДК; назва статті; прізвище, ім'я, по батькові авторів; 
- повна назва організацій, де працюють автори, їх поштову адресу; 
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 Основний текст: міжрядковий інтервал – 1,5. Шрифт – Times New Roman 11pt, вирівнювання по ширині, 
автоматична розстановка переносів, перший ряд – відступ 1,25 см. Назва статті – шрифт 12pt, жирний, дрібними 
літерами, розміщення по центру. Стаття оформляється без колонтитулів і нумерації сторінок. При написанні чисел 
дробову частину від цілої відокремлювати комою, а не крапкою. 
        Всі позначення виносяться з тексту і представляються єдиним списком перед викладом матеріалу статті. 
Позначення розташовуються в алфавітному порядку, в стовпчик, спочатку латинські, потім грецькі, російські, далі 
індекси - верхні і нижні. При використанні в тексті скорочених назв необхідно також дати їх розшифровку в кінці 
списку позначень. 
Приклад:  a – коефіцієнт температуропровідності; 
                  Re – число Рейнольдса; 
                 T – температура; 
                 t – час; 
                 α – коефіцієнт тепловіддачі; 
                 ЗСОВ – замкнута система опалення та вентиляції. 
 Латинські позначення величин та індексів повинні друкуватися курсивом, (крім  const, exp, ln, max, min, Bi, 
Fo, M, Nu, Pr, Re, St,sin, cos, 0C, K, C2H4, CO2, O2 ...),  грецькі та російські – прямим шрифтом (в тексті, а також в 
формулах, на рисунках). Слід чітко розрізняти написання дефіса (-) і тире (–).  
 Формулы: математичні формули представляються у вигляді окремих об'єктів в редакторі формул MathType. 
Шрифт – Times New Roman 11pt, вирівнювання по центру, нумерація – в круглих дужках, праворуч. Для редактора 
формул використовуються такі параметри: грецькі символи і букви – шрифт Symbol. Решта – Times New Roman. 
Розміри: звичайний – 11pt, великий символ – 14pt, великий індекс – 8pt. Латинські літери і символи повинні 
представлятися в стилі «Математичний», кириличні – в стилі «Текст». Не допускається подання формул і їх нумерації в 
вигляді таблиці. Символи в формулах і тексті статті повинні мати однакові зображення. 
 Рисунки:  рисунки (до 5) представляються в спеціалізованих графічних програмних пакетах Adobe 
Photoshop, Corel Photo-Paint, Corel Draw з розширенням файлів tif, gpg, pcx, bmp. з роздільністю 300 dpi без підписів під 
рисунками і вставляються в текст як "малюнок", а не «полотно».  Шрифт тексту на малюнках – Times New Roman 11pt. 
Невеликі малюнки рекомендується розміщувати з обтіканням текстом на 3 мм. Якщо малюнок вставлений, то необхідно 
відзначити опцію «Переміщати з текстом» і «Встановити прив'язку». Використання альбомної орієнтації не 
допускається. Фотографії представляти лише за крайньої необхідності. 
 Література: Список літературних джерел (не більше 15) нумерується в порядку згадування в тексті. Шрифт 
Times New Roman 10pt, прізвища авторів – курсивом. Скорочення назв цитованих джерел не допускається. 
 Статті, оформлені з недотриманням Вимог будуть повертатися авторам. Датою надходження буде вважатися 
дата повторного надходження статті, оформленої відповідно до вищевикладених Вимог. Більш детальну інформацію 
можна отримати в редакції журналу, т. (044) 456-48-67, (095) 277-33-73, поштою: shmorgun@nas.gov.ua, 
shmorgun@ittf.kiev.ua, або на сайті http://www.ihe. nas.gov.ua. 
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Резюме (українською, російською та англійскою мовами). 
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Бібліографія 4, рис. 5, табл. 1. 
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The data about the structure and volume of waste energy output in the power sector of Ukraine are represented. Principles of 
changes of these volumes in concordance with the trends of the economy development are analyzed. The features of use of the 
different types of waste energy are considered. The prognostic assessment results of output volumes and the using levels of 
waste energy in the near future are given. …. (Об'єм реферата, структурованого, повинен містити не менш як 1800 
знаків).  References 4, tables 1, figures 5. 
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