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Подання статті
На електронну адресу редакції (cvs-herald@ukr.net) 

необхідно надіслати:
zz рукопис (прохання адекватно оцінювати розмір 

відправленого файлу, за необхідності використо-
вувати в даному документі ілюстрації з роздільною 
здатністю, достатньою для перегляду на екрані);

zz всі ілюстрації в кольоровому (для онлайн-версії) та 
чорно-білому (для друкованої версії) вигляді в од-
ному зі стандартних графічних форматів;

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

zz для аспірантів і здобувачів – письмову рецензію на-
укового керівника або доктора наук за професійним 
напрямом;

zz розкриття конфліктів інтересів;
zz інформація про усіх авторів та контакти відпові-

дальної особи. 
Інформація про авторів українською та англій-

ською мовою подається за такою формою:  
zz прізвище, ім’я, по батькові (повністю);
zz науковий ступінь, вчене звання; 
zz посада, місце роботи / навчання (найменування 

установи або організації, в тому числі підрозділу, 
кафедри);

zz адреса (включаючи індекс) і телефон організації;
zz особиста адреса електронної пошти;
zz для контактної особи – номер мобільного телефону;
zz інформація про внесок кожного автора у проведен-

ні дослідження та підготовці статті.
УВАГА! Прізвища та імена не коригуються, друку-

ються в авторській редакції.

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.

Рукопис має містити:
zz індекс УДК; 
zz назву статті; 
zz прізвища та ініціали авторів; 
zz назву установи, де працюють автори (якщо авторів 

декілька і вони працюють у різних закладах, необ-
хідно персоніфікувати їх позначками 1, 2, 3), міста, 
країни (для іноземців);

zz ілюстративний матеріал;
zz анотацію та реферат-резюме;
zz список використаної літератури у стилі Ванкувер, 

в якому не менше 50% джерел видано протягом 
останніх п’яти років.

Анотація та реферат-резюме статті
Анотація подається мовою статті: в ній необхідно 

стисло розкрити мету, основні питання та проблеми 
статті, висновки (обсяг – до 1000 знаків). 

Реферат-резюме подається англійською чи/та укра-
їнською мовою (залежно від мови статті) і повинен 
мати таку саму структуру, як і стаття: «Вступ», «Мета 
роботи», «Матеріали та методи», «Результати та обгово-
рення», «Висновки». Обсяг резюме –  від 1800 знаків. 

У випадку, коли реферат-резюме публікується 
українською та англійською мовою, переклад має бути 
якісним та ідентичним, назва установи повинна збіга-
тися з офіційною.

Стаття українською мовою: 
zz анотація українською мовою (обсяг до 1000 знаків); 
zz реферат-резюме англійською мовою (обсяг –  

від 1800 знаків).  
Стаття англійською мовою:

zz анотація англійською мовою (обсяг до 1000 знаків); 
zz реферат-резюме українською мовою (обсяг –  

від 1800 знаків).  
Стаття російською мовою:

zz анотація російською мовою (обсяг до 1000 знаків); 
zz реферат-резюме англійською мовою (обсяг –  

від 1800 знаків);  
zz реферат-резюме українською мовою (обсяг –  

від 1800 знаків).

Переклад статті англійською мовою  
Якщо стаття для публікації у друкованій версії 

журналу подається українською/російською мовою, 
її переклад англійською мовою для публікації на сай-
ті журналу http://cvs-herald.org.ua має бути якісним та  
ідентичним.

Бібліографічний опис
Оформлення списку літератури має відповідати 

стилю Ванкувер (Vancouver style). Детально див. http://
amosovinstitute.org.ua/wp-content/uploads/2017/03/
Rekomendatsiyi-z-oformlennya-posilan-v-naukovih-
robotah.pdf  

Для статей англійською мовою та перекладів ста-
тей на англійську посилання на джерела, написані 
кирилицею, необхідно надавати латиницею (англій-
ською або трансліт). 

При транслітерації слід використовувати стан-
дарт BGN / PCGN (United States Board on Geographic 
Names / Permanent Committee on Geographical Names 
for British Official Use), рекомендований міжнарод-
ним видавництвом Oxford University Press як «British 
Standard». Для транслітерації тексту відповідно до 
стандарту BGN можна скористатися посиланнями:
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zz українською – http://www.slovnyk.ua;
zz російською –  http://ru.translit.ru.

Всі надіслані в редакцію статті підлягають рецен-
зуванню і 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 ори-
гіналом. Відхилені рукописи авторам не повертаються.

Не приймаються до друку статті, опубліковані рані-
ше або надіслані в інші видання.

Вимоги до тексту статті
Структура статті має відповідати загальноприйня-

тим вимогам для наукових статей і складатися з таких 
розділів: «Вступ», «Мета роботи», «Матеріали та мето-
ди», «Результати та обговорення», «Висновки». 

Статті повинні містити такі необхідні елемен-
ти: постановка проблеми в 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 
стаття; формулювання мети статті; виклад основно-
го матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; висновки проведе-
ного дослідження та 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 твари-
нами, необхідно зазначити, чи відповідала методика їх 
проведення Гельсінкській декларації 1975 р. та її пере-
гляду 1983 р., чи узгоджуються методи знеболення та 
позбавлення життя тварин із «Правилами виконання 

робіт з використанням експериментальних тварин», 
затвердженими наказом МОЗ України.

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, рисунки, 
креслення, діаграми, графіки тощо) позначаються як 
«рис.» і нумеруються згідно з порядком їх згадування 
у статті. 

Діаграми та графіки виконуються у форматі 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, 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 і збережені у форматі TIFF або JPEG. 

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


