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КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ АВТОРІВ
Надсилати для друку статті українською або англійською мовою,
в яких публікуються результати оригінальних досліджень, а також
інформація про основні наукові проблеми та результати наукових
робіт у сфері медицини, біології та медсестринства.
Стаття повинна мати відношення установи з рекомендацією
до друку та підписом керівника закладу й експертний висновок
про можливість відкритої публікації, які завірені печаткою. Під
текстом статті обов’язкові підписи всіх авторів та наукового керівника роботи. Окремо необхідно вказати науковий ступінь, вчене
звання та електронну адресу кожного автора, а також прізвище,
ім’я, по батькові, місце роботи, адресу, телефон і факс автора,
з яким можна вести листування та перемовини.
Статтю треба друкувати на одному боці аркуша формату
А4 (210×297 мм) із розміщенням 1800–2000 друкованих
знаків на сторінці. Надсилати необхідно у двох примірниках.
Електронний варіант статті потрібно зареєструвати в системі
OJS на електронній сторінці журналу (сайт http://ojs.tdmu.edu.ua).
Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, не повинен перевищувати 8 сторінок,
обсяг проблемної статті, огляду літератури, лекції – 12 сторінок,
короткого повідомлення, рецензії – 5 сторінок.
Таблиці, рисунки та інший ілюстративний матеріал потрібно
подавати окремим файлом. Формат файлів для тексту і таблиць
– документ MS Word (doc, docx або rtf), для рисунків та іншого
ілюстративного матеріалу – jpg, tif, bmp чи pdf. Для формул
бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation.
Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії) необхідно
надсилати у двох примірниках. На звороті кожної ілюстрації треба
вказувати номер, прізвища авторів і відмітки «Верх», «Низ». У
підписах до мікрофотографій необхідно зазначати збільшення і
метод фарбування матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки
і власну нумерацію. Відтворення одного й того ж матеріалу у
вигляді таблиць і рисунків не допускається.
Статті у розділ «Оригінальні дослідження» треба писати
за такою схемою: УДК, ініціали і прізвища авторів, повна
назва установи (великими літерами), назва роботи (великими літерами), РЕЗЮМЕ українською мовою (250–300
слів), яке повинно містити такі структурні елементи, як
вступ, мета дослідження, методи дослідження, результати, висновки, ключові слова (до 8) українською мовою,
ініціали і прізвища авторів англійською мовою, повна назва
установи англійською мовою (великими літерами), назва
статті англійською мовою (великими літерами), структуроване РЕЗЮМЕ (250–300 слів) англійською мовою, ключові
слова (до 8) англійською мовою, ВСТУП, МАТЕРІАЛИ І
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ,
ВИСНОВКИ, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, REFERENCES.
Статті у розділі «Огляди літератури» (опис оригінальних та
експериментальних досліджень) повиннні бути структуровані:
УДК, ініціали і прізвища авторів, повна назва установи (великими літерами), назва роботи (великими літерами), РЕЗЮМЕ
українською мовою (250–300 слів), яке повинно містити
такі структурні елементи, як вступ, мета дослідження,
результати, висновки, ключові слова (до 8) українською
мовою, ініціали і прізвища авторів англійською мовою, повна
назва установи англійською мовою (великими літерами), назва
статті англійською мовою (великими літерами), структуроване
РЕЗЮМЕ (250–300 слів) англійською мовою, ключові слова (до
8) англійською мовою, ВСТУП, РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ,
ВИСНОВКИ, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, REFERENCES.
Кожен із цих розділів потрібно виділити.
У ВСТУПІ має бути висвітлено постановку проблеми у
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публі-
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кацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на
які спирається автор; виділено не вирішені раніше частини
загальної проблеми, котрим присвячена означена стаття та
сформульована мета статті.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ. Коротко, але чітко повинні бути
описані дизайн дослідження і аналіз даних, таким чином,
щоб інші дослідники могли відтворити результати роботи. У
цьому розділі необхідно чітко і детально описати, яким чином
відбиралися хворі для діагностики і проведення лікування
(у тому числі контрольні групи), зокрема критерії відбору й
виключення. В описі експериментальних досліджень слід
вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при
маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод
їх умертвіння. Обов’язковою умовою є гуманне ставлення до
тварин при проведенні експериментів. В кінці розділу зазначається, якими методами обробки даних користувався автор.
При описі структури дослідження і статистичних методів
необхідно вказати, який статистичний пакет, які комп’ютерні
програми, доступні для пересічного користувача, були використані при статистичній обробці результатів.
Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані
клінічних і лабораторних досліджень) необхідно подавати
відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з
вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 «Одиниці фізичних
величин». Назви фірм, реактивів і препаратів потрібно наводити в оригінальній транскрипції.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ. Результати необхідно
представляти в логічній послідовності у тексті, в таблицях
і малюнках. У тексті не потрібно повторювати дані таблиць
і рисунків, потрібно говорити тільки про їх порівняння. Підсумовуючи кількісні дані, необхідно наводити не тільки
відносні (наприклад відсотки), а й абсолютні їх значення,
а також вказувати, які статистичні методи були застосовані
для їх аналізу. Обговорення (обов’язкова частина розділу) повинно містити тільки інтерпретацію результатів, а не
їх повторення. Необхідно виділити нові й важливі аспекти
результатів проведеного дослідження, проаналізувати можливі механізми або трактування цих даних, за можливістю,
зіставити їх з даними інших дослідників.
ВИСНОВКИ. Формулюються результати вирішення проблеми, лікування, зазначеної в заголовку, і цілі статті.
У тексті статті при посиланні на публікацію потрібно зазначати її номер у порядку згадування у квадратних дужках.
Необхідно надсилати два варіанти списку літератури – традиційний і додатковий для закордонних баз даних (references). Перший варіант оформити звичайним способом, згідно з ДСТУ ГОСТ
7.1:2006 – як у дисертаційних роботах (http://psychling.phdpu.edu.
ua/images/recenzent/Oform%20bibl%20opusy%20Form%20N23.
pdf). У переліку джерел літератури в експериментальній роботі
бажано наводити не більше 20 найменувань, а в огляді – не
більше 100. При цьому мають переважати посилання на роботи
останніх років. Відсоткове співвідношення самоцитування – не
більше 30 %, тобто якщо Ви використали 10 посилань, то з них
на Ваші роботи може бути не більше 3.
Алгоритм оформлення блоку References:
Список літератури References необхідно подавати в
форматі Vancouver Style, опис якого можна знайти за адресою: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/ або https://
www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.
Для кириличних джерел прізвища авторів і назви журналів наводять згідно з однією з міжнародних систем транслітерації, а назви статей необхідно подавати у перекладі англійською і перекладену назву давати у квадратних
дужках. Публікації англійською мовою подаються мовою
оригіналу відповідно до вимог Vancouver Style.
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Транслітерація прізвищ і назв журналів здійснюється залежно від мови оригіналу джерела і відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про
впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» для української мови або згідно з вимогами системи
BGN/HCGN для російської мови. У нагоді стане офіційний
трансліт онлайн http://translit.kh.ua.
Якщо в публікації зазначено від одного до шести авторів, у
посиланні необхідно перерахувати їх усіх через кому (див. опис
статті з журналу 1-6 авторів). Якщо авторів більше шести,
необхідно перерахувати шістьох авторів через кому та вказати
“et al.” (див. опис статті з журналу 7 і більше авторів).
У посиланні необхідно скорочувати число сторінок, де
це можливо, наприклад, якщо цитату розміщено на сторінках 123-129, то в посиланні вказується 123-9.
Якщо в публікації є DOI, то його необхідно вказати після УДК.
Необхідно скорочувати назви місяців у датах звернення/
публікації тощо (відповідно до мовних правил певної країни).
Назви журналів необхідно зазначати скорочено. Перелік
скорочень можна дізнатися за посиланням:
англомовні: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
україномовні: http://dndims.com/upload/files/DSTU_3582_
2013.pdf
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РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСУ
Рукопис статті обов’язково підлягає анонімному рецензуванню двома провідними спеціалістами у відповідній галузі.
Автори можуть запропонувати кандидатури незалежних рецен-
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зентів для своєї роботи (редакторат із розумінням ставиться до
таких побажань), проте залишає за собою право залучати тих
рецензентів, які проведуть ґрунтовніший аналіз роботи.
За необхідності рукопис направляється авторам на доопрацювання, після чого рукопис, згідно із зауваженнями
рецензентів, автор надсилає його до редакції впродовж
двох тижнів. Рукопис, який отримав недостатньо високу
оцінку рецензентів, відхиляється як невідповідний профілю
та вимогам до рівня публікацій журналу, про що редакція
надсилає автору письмове повідомлення. Редакція не веде
переписки з автором відхиленої статті з приводу можливості
її доопрацювання чи відкриття прізвищ рецензентів.
Виправлений авторами варіант статті, погоджений з
рецензентами, вважається остаточним, після чого заміни
тексту, рисунків або таблиць стають неприпустимими.
Редакція залишає за собою право корекції, скорочення і
виправлення статті. Для контрольного ознайомлення з відредагованою статтею редакція надсилає авторові електронною
поштою верстку, яку треба терміново вичитати, і не пізніше
трьох наступних днів електронною поштою повідомити редакцію про виявлені помилки (зазначивши сторінку, колонку,
абзац, рядок, де необхідно зробити виправлення) або про
їх відсутність. Якщо відповідь від авторів вчасно не надійде,
публікація статті затримується.
Автори несуть повну відповідальність за коректність наведених посилань! Статті, оформленні без дотримання наведених правил, не розглядаються!
ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються
з наступними умовами:
Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи
на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра
дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану
роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної
роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди
щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад
розміщувати роботу в електронному сховищі установи або
публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі «Інтернет» (наприклад у сховищах установ або
на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання
цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного
опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної
наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності
та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect
of Open Access).
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Редакційна колегія, колектив редакції журналу «Вісник
медичних і біологічних досліджень» підтримують політику,
спрямовану на дотримання принципів видавничої етики.
Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно
для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу;
вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім
особам. Більш детально про конфіденційність у видавничій
етиці (прив’язати до видавничої етики).
Відхилені статті не повертаються і повторно не розглядаються.
Оригінали статей і рецензій зберігаються впродовж 3-х
років.
Імена та електронні адреси, вказані користувачами на
сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони
не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.
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