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Статті публікуються українською, англійською або 
російською мовою.

Крім тексту статті, автори обов’язково подають:
zz індекс УДК; назву статті; прізвища та ініціали ав-

торів; назву установи, де працюють автори (якщо 
авторів декілька і вони працюють у різних закладах, 
необхідно значками 1, 2, 3 персоніфікувати їх), міс-
та, країни (для іноземців);

zz ілюстративний матеріал;
zz список цитованої літератури, при цьому не менше 

50% джерел має бути не більш як п’ятирічної дав-
ності;

zz резюме з повним заголовком статті, прізвищами 
та ініціалами авторів, ключовими словами (від 
3 до 7 слів або словосполучень, що розкривають 
зміст статті) трьома мовами – українською, ро-
сійською та англійською (переклад має бути якіс-
ним і точним);

zz повний текст статті англійською мовою для публі-
кації на сайті журналу (переклад має бути якісним 
і точним);

zz інформацію про поштову та електронну адресу, но-
мер телефону, науковий ступінь, вчене звання, по-
саду одного з авторів, відповідального за листуван-
ня, для опублікування в журналі.
Додатково трьома мовами наводяться: прізвища, 

імена, по батькові всіх авторів; назви установ, у яких 
працюють автори, міста; наукові ступені, звання, по-
сади; контактні дані. 

УВАГА! Прізвища та імена редакцією не коригуються, 
друкуються в авторській редакції. 

Для колективної статті обов’язкові підписи всіх ав-
торів.

Авторський оригінал подається обов’язково у двох 
формах – роздрукований на папері та на магнітному 
носії. Електронна та друкована версії мають бути ана-
логічними.

Для аспірантів та пошукувачів обов’язковою є 
письмова рецензія від наукового керівника або докто-
ра наук за професійним напрямом.

Текст набирають у редакторі Microsoft Word (будь-
якої версії) гарнітурою Times New Roman, 14 пунктів з 
інтервалом 1,5, без табуляторів, без переносів у словах. 
Усі спеціальні знаки набирають за допомогою команд 
«Вставка/Символ». 

Складні формули (типу ) 
набирають в редакторі формул. Прості формули (типу 
а + с) можна набирати в тексті. 

Рисунки, таблиці, діаграми та формули мають бути 
включені в текст.

Таблиці слід будувати в редакторі Microsoft Word. 
Кожна таблиця повинна мати заголовок і порядковий 
номер. 

Інші ілюстративні матеріали (фотографії, малюнки, 
креслення, діаграми, графіки тощо) позначаються як 
«рис.» та нумеруються за порядком їхнього згадування 
в статті. 

Діаграми та графіки виконуються у форматах MS 
Excel чи MS Graph. Для зручності верстки до них дода-
ють вихідні дані, що використовувалися для побудови, 
та електронний варіант.

Дозволяється використовувати як ілюстрації чор-
но-білі малюнки, виконані професійно вручну. Їх ска-
нують с разрешением 300 dpi і подають у форматі TIF 
або JPG. При цьому надписи та позначення мають бу-
ти чіткими і добре читатися при зменшенні зображен-
ня до розмірів журнальної колонки.

Фотографії, ехограми подаються в оригіналь-
ному чи електронному вигляді, відскановані з роз-
дільністю не менше 300 dpi і збережені в форматах 
TIFF чи JPEG. Дозволяється використовувати як 
ілюстрації чорно-білі малюнки, виконані профе-
сійно вручну. Надписи та позначення на рисунках, 
мають бути чіткими і добре читатися при зменшен-
ні зображення.

Структура основного тексту статті має відповіда-
ти загальноприйнятій структурі для наукових статей і 
складатися з таких розділів: «Вступ», «Мета роботи», 
«Матеріали і методи», «Результати та обговорення», 
«Висновки». Публікації мають включати такі необхідні 
елементи: постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на 
які спирається автор, виділення нерозв’язаних рані-
ше частин загальної проблеми, яким присвячується 
зазначена стаття; формулювання цілей статті; виклад 
основного матеріалу дослідження з повним обґрунту-
ванням отриманих наукових результатів; висновки з 
цього дослідження і перспективи подальших розвідок 
у цьому напрямку.

Резюме до статті, в якій публікуються результати 
експериментальних досліджень, повинно мати ту ж 
структуру, що й стаття. 

Якщо стаття містить опис експериментів над людь-
ми, необхідно зазначити, чи відповідала методика їх 
проведення Гельсінкській декларації 1975 р. та її пере-
гляду 1983 р., чи узгоджуються методи знеболення та 
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позбавлення життя тварин з «Правилами виконання 
робіт з використанням експериментальних тварин», 
затвердженими наказом МОЗ України.

Бібліографічний опис літературних джерел до стат-
ті додається за стандартом «Бібліографічний опис до-
кумента» (ДСТУ. ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з 
інформації, бібліотечної та видавничої справи. Біблі-
ографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні ви-
моги та правила складання»). Скорочення слів та сло-
восполучень наводять за ДСТУ 3582-97 «Скорочення 
слів в українській мові в бібліографічному описі».

Списки літератури складають за алфавітом: спо-
чатку праці українською та російською мовами (ки-

рилицею), а потім іншими іноземними мовами (лати-
ницею).

Всі статті, що надійшли в редакцію, підлягають ре-
цензуванню та редагуються відповідно до умов публікації 
в журналі. За необхідності стаття може бути повернута 
авторам для доопрацювання та відповіді на запитання. 
Коректура авторам не висилається, вся додрукарська 
підготовка проводиться редакцією за авторським оригі-
налом. Відхилені рукописи авторам не повертаються.

Не приймаються до друку вже опубліковані статті 
або надіслані в інші видання.

Передрукування статей можливе лише з письмової 
згоди редакції та з посиланням на журнал.


