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ОФОРМЛЕННЯ І ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ
ТЕКСТ СТАТТІ
Стаття подається до редакції у 2 надрукованих примірниках, а також електронна її версія у форматі текстового
редактора «Word» на дискеті (3,5 дюйма) або по ePmail.
Обов’язкові елементи:
P УДК;
P ініціали та прізвище автора;
P назва статті.
P повна назва закладу, в якому виконана робота (без прізвища його керівника, назви кафедри та ін.). ключові слова
мовою статті;
P текст статті з таблицями та ілюстраціями;
P резюме із ключовими словами на трьох мовах: українській, російській, англійській;
P на окремій сторінці — прізвище, ім’я, по батькові (повністю) автора, його точна адреса з поштовим індексом,
телефон, ePmail, власноручний підпис. Для колективної статті обов’язкові підписи всіх авторів.
Стаття повинна мати візу керівника, офіційне направлення від закладу, в якому вона виконана, експертний
висновок. Обсяг статей, що описують оригінальні дослідження, не повинен перевищувати 10 сторінок, казуїстичні повідомлення мають бути в межах 4 сторінок, рецензія — 5 сторінок, огляд літератури — 12–16 сторінок.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Автор цілковито відповідає за точність бібліографічних даних, наведених у пристатейному списку літератури.
Бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел складається відповідно до ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис».
Списки літератури складаються тільки за алфавітом: спочатку праці українською або російської мовами
(кирилицею), потім – іншими мовами (латиницею). Праці вітчизняних авторів, опубліковані іноземними мовами,
розташовують серед публікацій латиницею. Праці іноземних авторів, опубліковані українською або російською
мовами, розташовують серед публікацій кирилицею.
Посилання на декілька праць одного автора (самостійних чи у співавторстві) наводять за хронологією —
від давніших до новіших.
Основні вимоги
1. Після прізвища ставиться кома та пробіл, а також пробіл між складовими ініціалів: Яшина, Л. О.
2. Усі елементи в описі пишуться з великої літери, крім перших слів кожної області та заголовків у всіх описах.
3. Після заголовку вид матеріалу пишуть у квадратних дужках без пропусків і без скорочення: [Текст] или [Тext],
[Електронний ресурс].
4. У квадратних дужках пишуть усе, що запозичено з інших джерел або за даними аналізу матеріалу.
5. Прізвище першого автора при опису одного автора повторюють в області відповідальності (за косою рискою), а при
опису двох і трьох авторів прізвище першого автора пишуть перед заголовком та після косої риски пишуть усіх авторів.
6. При наявності більше трьох авторів в області відповідальності (за косою рискою) пишуть лише першого автора
(за бажанням можна писати всіх авторів) та ін.: [та ін.].
7. У дисертації та авторефераті в області відповідальності пишуть повністю прізвище, ім’я по батькові.
8. У патентних документах в області відповідальності на відміну від інших документів пишуть спочатку прізвище,
а потім ініціали.
9. Знаки ; та : розділяють пробілами з обох боків якщо вони є знаками предписаної пунктуації, а не розділовими
знаками.
10. Реєстраційний номер книги (ISBN) пишуть, якщо він є.
11. Відсутні пробіли в нумерації сторінок: 8–10.
12. У кінці опису ставиться крапка.
ПРИКЛАДИ
Монографії
Синдром обструктивного сонного апноэ [Текст] / под ред.Ю. І. Фещенко, Л.А. Яшиной. — К. : ПринтPЄкспресс, 2007. — 240 с.
Пархоменко, В. Д. Інформаційна аналітика у сфері науковоPтехнічної діяльності [Текст] / В. Д. Пархоменко, О. В. Пархоменко. — К. :
УкрІНТЕІ, 2006. — 224 с.
Актуальні питання методології та практики науково–технічної політики [Текст] / під. ред. Б. А. Малицького. — К.: [б. в.], 2001. — 291 с.
Журнальні статті
Фещенко, Ю. И. Современная стратегия ведения бронхиальной астмы [Текст] / Ю. И. Фещенко, Л. А. Яшина // Астма та Алергія. —
2007. — № 3–4. — С. 8–12.
Горовенко, Н. Г. Современные взгляды на причины и механизмы развития пищевой аллергии и неаллергической пищевой чувствительP
ности [Текст] / Н. Г. Горовенко, Н. Н. Деркач // Астма та Алергія. — 2007. — № 3–4. — С. 13–22.
Ігнатьєва, В. І. Фармакоекономічні характеристики різних методів лікування у хворих на тяжку персиситуючу бронхіальну астму [Текст] /
В. І. Ігнатьева, Г. Л. Гуменюк, С. М. Москаленко // Астма та алергія. — 2007. — № 1–2. — С. 11–14.
Алергологічні аспекти бронхіальної обструкції у хворих на туберкульоз легень [Текст] / М. М. Кужко [та ін.] // Астма та алергія. — 2007. —
№ 1–2. — С. 40–41.

АСТМА ТА А ЛЕРГІЯ, № 1

•

2013

82

АВТОРАМ Ж УРНА ЛЬНИХ ПУБЛІК АЦІЙ

Індивідуалізована імунокорекціяв комплексній терапії хворих на хронічний бронхіт та ії клініко-імунологічна ефективність (27 грудня)
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рекомендації / Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України. — Київ, 2001. — 24 с.
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ТАБЛИЦІ, ІЛЮСТРАЦІЇ
Усі таблиці нумерують арабськими цифрами, і дають заголовки кожній графі.
Ілюстративний матеріал (фотографії, малюнки, креслення, діаграми, графіки, схеми) має бути представлений окремо в
електронному вигляді в графічних незжатих форматах BMP чи TIF, або, у виключних випадках, — у зжатому форматі JPG,
записаному з максимальною якістю. Фотографії мають бути розміром не менше 1600 х 1200 пікселів та мати розподільчу здатність
не менше 300 dpi. Ілюстративний матеріал у файлах повинен бути орієнтований так, як він має виглядати в журналі. Підписи до
ілюстративного матеріалу наводяться на окремому аркуші (2 екземпляри) із зазначенням назви статті та прізвища автора(ів).
Спочатку дається загальний підпис до ілюстрації, а потім пояснюються всі цифрові чи літерні позначки, що є на ньому. У підписах
до мікрофотографій гістологічних препаратів слід указати метод фарбування та кратність збільшення.
РЕЗЮМЕ
До статті обов’язково додати коротке резюме українською, російською та англійською мовами (не більше 1/2 сторінки
машинопису) із зазначенням на початку назви статті, ініціалів та прізвищ авторів. Резюме повинно відображати в стислій
формі матеріал і метод дослідження, зміст роботи, її висновки. Усі скорочення мають бути розгорнені.
Подаючи до друку наукові експериментальні праці авторам слід указувати вид, кількість використаних тварин, застосовані
методи знеболення й позбавлення життя тварин у суворій відповідності до «Правил виконання робіт із використанням
експериментальних тварин», затверджених наказом МОЗ України.
Після резюме наводяться ключові слова відповідною мовою.
Неприпустимо подавати до редакції праці, що були опубліковані в інших виданнях чи надіслані до друку в інші редакції.
Статті подавати за адресою: 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10,
Державна установа «Національний Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського
Національної академії медичних наук України»,
редакція журналу «Астма та алергія». Тел./факс: +38 (044) 275$62$42, e$mail: gumenuk@ifp.kiev.ua
Електронна версія журналу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/ata/index.html
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