
ПРАВИЛА ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ У ЖУРНАЛІ «УКРАЇНА. 
ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ»: 

 
 Структура матеріалу: вступ (стан проблеми за даними літератури); мета, основні 
завдання та методи дослідження; основна частина (висвітлення статистично 
опрацьованих результатів дослідження); висновки; перспективи подальшого 
розвитку в даному напрямку; список літератури, резюме.  
 
 
 На останнй сторнц статт мають бути власноручн пдписи всх авторв, а також 
авторська довідка: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене 
звання, посада, установа, поштова та електронна адреси, номери телефонів. Звертаємо 
вашу увагу, що зазначена інформація буде надрукована наприкінці статті.  
 
 Авторський текстовий оригнал ма складатися з двох примрникв укранською або 
російською мовою:  
 
– тексту (обсяг статей, у тому числі рисунків, таблиць, списку літератури, резюме, має 
становити до 8 с.);  
 
– списку літератури (якщо в статті є посилання, – до 15–18 літературних джерел, в оглядах 
– до 50),  
 
– таблиць;  
 
– рисунків (не більше ніж 4) і підписів до них;  
 
– резюме (українською, російською та англійською мовами).  
  
 Текст статт ма набиратися на комп’ютер в програм Word, збергатися у формат .doc. 
Шрифт – 12 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5, розміри берегів (полів): ліве, верхнє, 
нижнє – 25 мм, праве – 15 мм. Сторінки мають нумеруватися у правому нижньому кутку. 
Ілюстрації мають бути монохромними (у відтінках сірого або чорно-білими) (діаграми, 
графіки, схеми) мають будуватися в програмах Word або Exсel та у вигляді окремих 
файлів і разом із текстовим файлом подаватися на диску. Обсяг однієї сторінки – не 
більше 40 рядків.  
 
 На першй сторнц зазначаються: ндекс УДК лворуч, нцали та прзвища авторв, 
назва статті, назва установи, де працюють автори, місто, країна.  
 
 Бблографя ма включати науков роботи переважно за останн 7 рокв, оформлятися 
згідно з ДСТУ, подаватися відразу за текстом. Автори згадуються за абеткою – спочатку 
праці вітчизняних авторів, опубліковані російською чи українською мовою, далі – 
іноземних авторів, опубліковані іноземною мовою.  
 
 Посилання в текст мають позначатися цифрами у квадратних дужках  вдповдати 
нумерації у списку літератури. Скорочення слів та їх поєднань приводять згідно з ДСТУ 
3582 97 «Скорочення слв в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги 
та правила».  
 
 Кльксть люстрацй (рисунки, схеми, даграми) ма бути мнмальною. Таблиц  
рисунки вміщуються у текст статті зразу після першого посилання на них. У підписі до 



рисунка наводиться його назва, пояснення всіх умовних позначень (цифр, букв, кривих 
тощо). Таблиці повинні бути компактними, пронумерованими, мати назву. Номери 
таблиць, їх заголовки та цифрові дані, оброблені статистично, мають точно відповідати 
наведеним у тексті. Формули виконуються в редакторі формул Microsoft Equation 3.0.  
 
 Позначки рзних мір, одиниці фізичних величин, результати клінічних і лабораторних 
досліджень наводяться відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ), медичні 
терміни згідно з Міжнародною анатомічною та Міжнародною гістологічною 
номенклатурами, назви захворювань  за Міжнародною класифікацією хвороб 10-го 
перегляду, лікарські засоби  за Д         
зазначаються в оригінальній транскрипції.  
 
 Скорочення в текст слв, мен, термнв (крм загальновдомих) не допускаться. 
Абревіатура розшифровується після першого згадування і не змінюється протягом усього 
тексту.  
 
 У резюме вказуються: назва статт, прзвища та нцали авторв, установа, мета, 
матеріали і методи, результати, висновки, ключові слова; при цьому обсяг кожного 
резюме має становити 175 слів (у т.ч. назва, автори, установа); у резюме не подаються 
абревіатури, зноски та посилання. Резюме подається українською, російською та 
англійською мовами. Звертаємо вашу увагу на якість перекладу резюме англійською 
мовою.  
 
 Вдповдальнсть за врогднсть та оригнальнсть поданих матералв (фактв, цитат, 
прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) покладається на авторів. Статті, оформлені 
без дотримання правил, не розглядаються і не повертаються авторам.  
 
 Редакця забезпечує рецензування статей, виконує спеціальне та літературне 
редагування, залишає за собою право скорочувати обсяг статей.    
 
 

ЗАГАЛЬНІ  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

1. Обсяг тез повинен складати до 3 сторінок формату А-4 (розміри шрифту, 
міжрядкового інтервалу та полів – за вимогами до статей). 

2. Структура тез: 
Назва – ЗАГОЛОВНИМИ ЛІТЕРАМИ НАПІВЖИРНИМ ШРИФТОМ, 
ВИРІВНЮВАННЯ ПО ЦЕНТРУ 
Прізвище та ініціали автора (ів), напівжирним шрифтом – вирівнювання по 
лівому краю 
Місце, де виконана робота 
Ключові слова: звичайним шрифтом 
Пропустити один пустий рядок 
Виклад тез доповіді – вирівнювання по ширині сторінки 
Структура тез: Вступ, мета, матеріали та методи, Результати, Висновки. – назви 
підрозділів виділити напівжирним 
Тези доповіді повинні бути підписані автором (співавторами).  


