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Умови публікації в журналі «Вісник серцево-судинної хірургії»

Журнал «Вісник серцево-судинної хірургії» внесе-
ний до переліку наукових фахових видань України, в 
яких можуть публікуватися результати дисертаційних 
робіт на здобуття наукових ступенів доктора і канди-
дата наук (затверджено наказом Міністерства освіти та 
науки України від 06.03.2015 р. № 261).

Загальні вимоги
Статті в паперовій версії журналу публікуються мо-

вою оригіналу – українською, англійською або росій-
ською. На сайті журналу обов’язковим є розміщення 
всіх статей англійською мовою.

Крім тексту статті, автори повинні подавати:
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 персоніфікувати їх значками 1, 2, 3), міс-
та, країни (для іноземців);

zz ілюстративний матеріал;
zz список використаної літератури, в якому не менше 

50% джерел видано протягом останніх п’яти років;
zz резюме з повним заголовком статті, прізвищами та 

ініціалами авторів, назвами закладів, де працюють 
автори, ключовими словами (від 3 до 7 слів або слово-
сполучень, що розкривають зміст статті) трьома мова-
ми – українською, англійською та російською (пере-
клад має бути якісним та ідентичним, назва закладу 
має співпадати з офіційною). Текст резюме має мати 
таку ж структуру, як й стаття: «Вступ», «Мета роботи», 
«Матеріали і методи», «Результати та обговорення», 
«Висновки». Обсяг резюме – до  1500 знаків;

zz повний текст статті англійською мовою для публі-
кації на сайті журналу http://cvs-herald.org.ua  (пе-
реклад має бути якісним та  ідентичним);

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.

zz лист-заява від керівника установи, де працює (-ють) 
автор (-и)  щодо публікації статті/ статей на ім’я го-
ловного редактора журналу;

zz для аспірантів і здобувачів обов’язковою є письмо-
ва рецензія наукового керівника або доктора наук за 
професійним напрямом.
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 не коригуються, друку-
ються в авторській редакції. 

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

Авторський оригінал подається обов’язково у двох 
формах – паперовій та електронній. Електронна та 
друкована версії мають бути ідентичними. 

Для аспірантів і здобувачів обов’язковою є письмо-
ва рецензія наукового керівника або доктора наук за 
професійним напрямом.

Всі статті, що надійшли в редакцію, підлягають 
рецензуванню та редагуються відповідно до умов пу-
блікації в журналі. За необхідності стаття може бути 
повернута авторам для доопрацювання та відповіді на 
запитання. Коректура авторам не висилається, вся до-
друкарська підготовка проводиться редакцією за ав-
торським оригіналом. Відхилені рукописи авторам не 
повертаються.

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

Вимоги до тексту статті
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 повинні включати такі необхідні еле-
менти: постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими або практичними 
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, 
у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на 
які спирається автор, виділення не розв’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 пошуків 
у цьому напрямі.

Резюме до статті, в якій публікуються результати 
експериментальних досліджень, повинно мати анало-
гічну структуру. 

Якщо стаття містить опис експериментів над 
тваринами, необхідно зазначити, чи відповіда-
ла методика їх проведення Гельсінкській деклара-
ції 1975 р. та її перегляду 1983 р., чи узгоджуються 
методи знеболення та позбавлення життя тварин з 
«Правилами виконання робіт з використанням екс-
периментальних 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»). 
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Приклади:
а) для статей у періодичних виданнях: прізвища і ініціали 

автора(-ів), назва статті, назва журналу, рік видан-
ня, номер журналу,  сторінки. 

Брицкая Н. Н. Хирургическое лечение больных 
по поводу некротического панкреатита в фазе 
гнойных ослонений / Н. Н. Брицкая // Клінічна 
хірургія. – 2012. – № 8. – С. 49–51. (якщо не біль-
ше трьох авторів)

Досвід 400 трансплантацій нирок / В. К. Дени-
сов, П. С. Серняк, В. В. Захаров [та ін.] // Тран-
сплантологія. – 2000. – № 1. – С. 146–147. (якщо 
чотири і більше авторів)

б) для монографій: прізвища та ініціали автора(-ів), на-
зва монографії, назва міста публікації, назва видавни-
цтва, рік видання, сторінки. 

Ситар Л. Л. Аневризми грудної аорти (клініка, 
діагностика, лікування) : монографія / Л. Л. Си-
тар. – Тернопіль, 2011. – 168 с.

в) для збірників: прізвища та ініціали автора(-ів), назва 
роботи, назва збірника, назва міста публікації, рік 
видання, сторінки. 

Гирин Л. В. Профилактика послеоперационных 
тромбоэмболических осложнений у больных по-
жилого и старческого возраста, оперированных 
по поводу острого холецистита / Л. В. Гирин, 
Ф. И. Дуденко, И. И. Демченко // Тез. докл. 
юбил. конф., посвящ. 75-летию проф. Л. Г. За-
вгороднего. – Донецк, 1994. – Т. 1. – С. 146–147.

г) для робіт з інтернет-видань: головна сторінка сайту, 
прізвища та ініціали автора(-ів), назва статті, позна-
чення електронного ресурсу та дати посилання на нього. 

Доступність інформації у сучасному світі [Елек-
тронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чек-
марьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліо-
течний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Ре-
жим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/
articles/2003/03klinko.htm.

Скорочені слова та словосполучення наводяться 
згідно з ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській 
мові в бібліографічному описі».

Списки літератури складають за алфавітом: спочат-
ку праці українською та російською мовою (кирили-
цею), потім іншими іноземними мовами (латиницею).

Технічні вимоги
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 у 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, рисун-
ки, креслення, діаграми, графіки тощо) позначаються 
як «рис.» та нумеруються за порядком їх згадування у 
статті. 

Діаграми та графіки виконуються у форматах MS 
Excel або MS Graph. Для зручності верстки до них до-
дають вихідні дані, що використовувалися для побудо-
ви, та електронний варіант.

Дозволяється використовувати як ілюстрації чор-
но-білі рисунки, виконані професійно вручну. Їх ска-
нують із роздільністю 300 dpi та 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 оригінальному 
або електронному вигляді, скановані з роздільністю не 
менше 300 dpi та збережені у форматах TIFF або JPEG. 

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

Статті надсилати за адресою:
e-mail: cvs-herald@ukr.net,  
тема письма: Стаття у «Вісник серцево-судинної 
хірургії» 

Телефони: (044) 275-27-88;  
                     098 905 24 25;  
                     050 614 44 87


