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Статті, які висвітлюють клінічні спостереження, огляди, статті з історії медицини, лекції оформляють інак-
ше�� Кожна публікація не англійською мовою супроводжується резюме англійською мовою обсягом не менше як 
1800 знаків, у тому числі – ключові слова�� Кожна публікація не українською мовою супроводжується резюме 
українською мовою обсягом не менше як 1800 знаків, у тому числі – ключові слова��

ФОТОГРаФІї, еХОГРаМи мають бути виконані професійно вручну�� МаЛЮнКи подають в оригіналі 
(на зворотному боці ілюстрацій слід зазначити прізвища авторів, назва статті, номер та підпис до рисунка, верх 
та низ зображення) або в електронному вигляді (відскановані з роздільністю не менше 300 dpi і збереженні у 
форматах TIFF чи JPEG)�� Фотографїї пацієнтів подаються з їхньої письмової згоди у такому вигляді, щоб особу 
хворого неможливо було встановити��

СПиСКи ЛІТеРаТуРи складають тільки за алфавітом: спочатку праці українською та російською мовами 
(кирилицею), а потім латиницею�� Порядок оформлення: для монографій – прізвище, ініціали, назва книжки, місце 
видання (місто, видавництво), рік, кількість сторінок; для статей із журналів та збірників – прізвище, ініціали, повна 
назва статті, стандартно скорочена назва журналу або назва збірника, рік видання, том, номер сторінки (початкова і 
остання), на яких вміщено статтю��

уВаГа! У зв’язку з необхідністю створення англомовного сайту як однієї з вимог входження до міжнарод-
них наукометричних баз вносяться зміни до оформлення списків літератури�� Бібліографічні посилання кирили-
цею дублюють англійською мовою (назву беруть з англійського резюме) і позначають мову написання статті в 
дужках (Ukr) або (Ru)�� Якщо в першоджерелі немає резюме, слід зробити кваліфікований переклад або транслі-
терацію назви латинськими літерами�� З української мови прізвища автоматично можна транслітерувати згідно 
зі стандартом КМУ 2010 (паспортний), географічні назви – згідно зі стандартом УКППТ 1996 (спрощений) за 
посиланням https:// www��slovnyk��ua/ translit��php�� Транлітерацію з російської мови можна зробити за посиланням 
http: translit��net/accaunt=bsi�� 

Наприкінці потрібно вказувати цифровий ідентифікатор статті DOI, якщо такий є�� Перевірити наявність у 
статті ідентифікатора DOI можна на сайтах http: // searh��crossref��org https:// www��citethisforme��com�� Для отриман-
ня інформації щодо DOI потрібно ввести в пошуковий рядок назву статті англійською мовою��

Усі статті, надіслані для публікацій підлягають рецензуванню�� Редакція залишає за собою право змінювати 
стиль оформлення статті�� За необхідності стаття може бути повернута авторам для доопрацювання та відповідей 
на запитання��

Коректура авторам не висилається, вся друкарська підготовка проводиться редакцією за авторським оригіналом�� 
Відхилені рукописи авторам не повертають��

P.S.! Передрук статей можливий лише з письмової згоди редакції та з посиланням на журнал��
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