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Вимоги до авторів публікації
Редакція розглядає тільки ті матеріали, які не 

публікувалися раніше в інших виданнях. Рукописи, 
одночасно надіслані до друку в інші редакції, не роз-
глядаються.

До редакції подається стаття у 2 надрукованих 
примірниках формату А4, а також її електронна вер-
сія у форматі текстового редактора Microsoft Word 
(12 шрифт, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman) 
на email або на електронних носіях.

Обсяг статей, що описують оригінальні дослі-
дження, не має перевищувати 10–12 сторінок, казу-
їстичні повідомлення мають бути в межах 4 сто-
рінок, рецензія — 5 сторінок, огляд літератури – 
12–16 сторінок.

На окремій сторінці подається прізвище, ім’я, по 
батькові (повністю) автора, його точна адреса з 
поштовим індексом, номер телефону (який забезпе-
чує оперативний зв’язок з автором), e mail, власно-
ручний підпис. Для колективної статті обов’язкові 
підписи всіх авторів. Якщо авторів декілька, біля 
кожного прізвища та відпускної установи ставиться 
цифровий індекс. Якщо всі автори працюють в 
одній установі, вказувати місце роботи кожного 
автора окремо немає потреби.

До статті обов’язково додається її повний англо-
мовний переклад в електронній версії для розмі-
щення на сайті журналу, оскільки журнал індексу-
ється у міжнародних наукометричних системах.

Стаття повинна мати візу керівника, офіційне 
направлення від закладу, в якому вона виконана, 
експертний висновок.

Обов’язкові елементи публікації
•  УДК.
•  Українською, англійською, російською мовами 

подаються:
– ініціали та прізвище автора/ів (прізвища авторів 

АВТОРАМ ПУБЛІКАЦІЙ У ЖУРНАЛІ «АСТМА ТА АЛЕРГІЯ»: 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ І ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ

Журнал «Астма та алергія» є рецензованим науково-практичним виданням, яке атестовано Вищою 
атестаційною комісією (Постанова Президії ВАК № 105/6 від 12.06.2002 р.) та включено до Переліку наукових 
фахових видань України (Наказ МОЗ України № 455 від 15.04.2014). Журнал індексується у міжнародних 
наукометричних системах Index Copernicus (Польща), Crossref (США), OCLC WorldCat (США), Google 
Scholar (США) та зареєстрований у вітчизняних базах даних: Національній бібліотеці України імені В.І. 
Вернадського (Україна) та Українському реферативному журналі «Джерело» (Україна).

Всім статтям, що публікуються у журналі, присвоюється ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier).
Журнал «Астма та алергія» практикує політику відкритого доступу до опублікованого матеріалу та 

безоплатно розміщує електронні копії друкованих видань на офіційному сайті Державної установи 
«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України».

Статті в журналі «Астма і Алергія» підлягають рецензуванню. Після первісної оцінки на предмет 
повноти, змісту і відповідності «Вимогам до авторів» редакція направляє статтю двом незалежним 
рецензентам, які проводять її подвійний сліпий розгляд, коли рецензент і автор залишаються анонімними в 
процесі рецензування.

рекомендується транслітерувати таким чином: 
укр. мова згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 січня 2010 р. № 55 — транслітера-
ція укр. алфавіту, рос. мова — транслітерація за 
системою BGN);

– назва статті;
– повна назва закладу, в якому виконана робота (без 

прізвища його керівника, назви кафедри та ін.);
– адреса закладу, в якому виконана робота;
– резюме і ключові слова;
– ORCID кожного автора публікації, для отриман-

ня якого необхідно зареєструватися на сайті 
http://orcid.org/.

– Текст статті з таблицями та ілюстраціями.
•  Оригінальні та проблемні роботи повинні бути 

чітко структуровані та розбиті на секції із заго-
ловками: 

– резюме;
– вступ;
– об’єкт і методи дослідження;
– результати та їх обговорення;
– висновки.

Резюме
Резюме подається трьома мовами – українською, 

російською та англійською, його обсяг повинен ста-
новити не менше 1800 знаків, усі скорочення мають 
бути розгорнені. Резюме має бути максимально 
інформативним щодо матеріалів та методів дослід-
ження, змісту роботи та її висновків.

Вимоги до оформлення списку літератури
Загальна кількість джерел не повинна переви-

щувати 20 для оригінальних статей та 50 – для 
оглядів літератури.

Бібліографічний опис літературних (інформа-
ційних) джерел складається у відповідності до доку-
менту «Citing Medicine», прийнятому Національною 
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медичною бібліотекою США (детальна інформація 
на сайті: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine).

Списки літератури складаються тільки за 
алфавітом: спочатку праці українською або російсь-
кою мовами (кирилицею), потім – іншими мовами 
(латиницею). Праці вітчизняних авторів, опубліко-
вані 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 хроно-
логією – від давніших до новіших.

Якщо статті, на які посилається автор, мають 
DOI, то його обов'язково потрібно вказувати в кінці 
цього джерела.

Основні вимоги
1. Після прізвища не ставиться кома, не ставить-

ся пробіл між складовими ініціалів.
2. У заголовку бібліографічного запису подають 

відомості про одного, двох чи трьох авторів, при 
цьому імена цих авторів у бібліографічному описі не 
повторюють.

3. При няавнояті більше трьох авторів можна не 
перераховувати всіх, а через кому зазначити «та ін.». 
За потреби у заголовку бібліографічного запису 
позатекстового посилання можна зазначати більше 
ніж три імені авторів.

4. Замість знака «крапка й тире» («. – «), який 
розділяє зони бібліографічного опису, в бібліогра-
фічному посиланні рекомендовано застосовувати 
знак «крапка.

5. Після назви дозволено не зазначати загально-
го позначення матеріалу («Текст», «Електронний 
ресурс», «Карти», «Ноти» тощо).

6. У складі відомостей про фізичну характери-
стику документа можна зазначати або його загаль-
ний обсяг (наприклад: 285 с.), або номер сторінки, на 
якій подано об’єкт посилання (наприклад: С. 19);

7. Дозволено не наводити відомостей про серію та 
Міжнародний стандартний номер (ISBN, ISMN, ISSN).

8. Пробіли між роком, томом (номером) та 
сторінками не ставляться: 2018;23:6–11.

9. Відсутні пробіли в нумерації сторінок: 8–10.
10. У кінці опису ставиться крапка.
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та назва джерела транслітеруються за системою 
Board of Geographic Names (BGN; https://www.
slovnyk.ua/translit.php ).
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Статті не оформлені за наведеними правилами 
повертаються авторам без розгляду. Відповідальність 
за достовірність матеріалів несуть автори. Редакція 
має право виправляти термінологічні та стилістичні 
помилки без узгодження з авторами.

Публікація матеріалів у журналі є безкоштовною 
для авторів. Після виходу номеру журналу з друку 
авторам/у надаються безкоштовні авторські примір-
ники.

Електронна версія журналу розміщується на 
офіційному webсайті Національного інституту 
фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського 
НАМН України: http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/
aa_ukr.htm
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 імені Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України», 

редакція журналу «Астма та алергія». 
Тел./факс: +38 (044) 270 35 61, 
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