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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). Журналу присвоєна категорія «Б» переліку наукових фахових 
видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886). Журнал індексується у міжна-
родних наукометричних системах Index Copernicus (Польща), Crossref (США),  OCLC WorldCat (США), Google 
Scholar (США), CiteFactor, Fatcat (США), Wikidata, Scilit, Wizdom (Велика Британія), Корейській платформі від-
критого доступу для дослідників (KOAR), ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources, Франція), глобальній 
дослідницькой платформі Dimensions та зареєстрований у вітчизняних базах даних: Національній бібліотеці 
України імені В.І. Вернадського (Україна), Українському реферативному журналі «Джерело» (Україна) та 
пошуковій системі та базі даних наукових цитувань Open Ukrainian Citation Index (OUCI).

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 фти-
зіатрії 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.

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 розглядаються.
До редакції подається стаття у 2 надрукованих примірниках формату А4, а також її електронна версія 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 дослідження, не має перевищувати 10–12 сторінок, казуїстичні повідомлення мають 

бути в межах 4 сторінок, 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 забезпечує оперативний зв’язок з автором), e mail, власноручний підпис. Для колективної статті обов’язкові підпи-
си 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.

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 рекомендується транслітерувати таким чином: укр. мова згід-
но з постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 — транслітерація 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 отримання 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 заголовками: 
– резюме;
– вступ;
– об’єкт і методи дослідження;
– результати та їх обговорення;
– висновки.
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Резюме
Резюме подається трьома мовами  – українською, російською та  англійською, його обсяг повинен становити не 

менше 1800 знаків, усі скорочення мають бути розгорнені. Резюме має бути максимально інформативним щодо мате-
ріалів та методів дослідження, змісту роботи та її висновків.

Вимоги до оформлення списку літератури
Загальна кількість джерел не повинна перевищувати 20 для оригінальних статей та 50 – для оглядів літератури.
Бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел складається у відповідності до документу «Citing 

Medicine», прийнятому Національною медичною бібліотекою США (детальна інформація на сайті: http://www.nlm.
nih.gov/citingmedicine).

Списки літератури складаються тільки за алфавітом: спочатку праці українською або російською мовами (кирили-
цею), 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.

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 ставиться 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 заго-

ловку бібліографічного запису позатекстового посилання можна зазначати більше ніж три імені авторів.
4.  Замість знака «крапка й тире» («. – «), який розділяє зони бібліографічного опису, в бібліографічному посиланні 

рекомендовано застосовувати знак «крапка.
5.  Після назви дозволено не зазначати загального позначення матеріалу («Текст», «Електронний ресурс», «Карти», 

«Ноти» тощо).
6.  У складі відомостей про фізичну характеристику документа можна зазначати або його загальний 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.

Приклади:
Монографії

Ігнатьєва ВІ, Гуменюк МІ, Черенько СО. Порушення слуху у хворих на туберкульоз легень. Київ, 2019. 122 с.
Мостовой ЮМ. Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в 

терапії. Аналізи: нормативні показники, трактування змін. Київ: Центр ДЗК. 2020. 800 с.
Журнальні статті (скорочення назв журналів наводяться згідно зі стандартами Index Medicus)

Фещенко ЮІ, та ін. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах: бронхіальна астма (Частина 1). Астма та 
Алергія. 2020;2:5–26. DOI: 10.31655/2307-3373-2020-2-5-26.

Рекалова ОМ. COVID-19 — нова вірусна інфекція: патогенез, діагностика, лікування. Туберкульоз, легеневі хвороби, 
ВІЛ-інфекція. 2020;2(41):7–20. DOI: http://doi.org/10.30978/TB2020-2-7.

Cimolai N. Environmental and decontamination issues for human coronaviruses and their potential surrogates. Journal of 
medical virology. 2020;92:2498–2510. DOI: 10.1002/jmv.26170.

Zhao Y, Shang Y, Song W, et al. Follow-up study of the pulmonary function and related physiological characteristics of 
COVID-19 survivors three months after recovery. EClinicalMedicine. 2020;25:100463. DOI: 10.1016/j.
eclinm.2020.100463.
Електронні ресурси
Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Бронхіальна астма». Режим доступу: http://amnu.gov.ua/

wp-content/uploads/2020/files/05-2020/END-NASTANOVA.pdf (дата звернення 01.02.2021).
Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2020). Available from: https://ginasthma.org/wp-content/

uploads/2020/04/GINA-2020-full-report_-final-_wms.pdf (last accessed 15.08.2020).
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Тези доповідей
Ігнатьєва ВІ, та ін. Визначення алергічної та неалергічної бронхіальної астми на етапі спеціалізованої медичної 

допомоги. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання. 
Профілактика неінфекційних захворювань – приорітет сучасної науки та практики». Харків;2018:88.

Feshchenko YuI, et al. Evaluation of the lung ventilation in patients with uncontrolled asthma. EAACI-WAO World 
Allergy and Asthma Congress: Abstracts. Barcelona;2015:960.

Дисертації
Меренкова ЄО. Імуносупресивна терапія хворих на саркоїдоз легень: показання, режими, ефективність, переноси-

мість та алгоритм застосування: дис. … д-ра мед. наук 14.01.27. Київ. 2019. 327 с.
Aвтореферати дисертацій
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Бібліографічні списки (References)
У зв’язку з входженням журналу до міжнародних наукометричних баз, бібліографічні посилання кирилицею необ-

хідно дублювати англійською мовою.
Бібліографічні списки оформлюються за романським алфавітом, повністю повторюють список літератури й подають-

ся за вимогами міжнародного бібліографічного стандарту National Library of Medicine (NLM; https://www.nlm.nih.gov/).
При оформленні неангломовних джерел автори та  назва джерела транслітеруються за  системою Board of 

Geographic Names (BGN; https://www.slovnyk.ua/translit.php ).

Приклади:
Неангломовні джерела
Gumeniuk MI, Opimakh SH, Gumeniuk GL, ta in. Dekametoksyn: dopomoha khvorym z infektsiinymy zahostrenniamy 

bronkhialnoi astmy (Decamethoxine: care for patients with infectious exacerbations of bronchial asthma). Ukr Pulmonol J. 
2019;2:25–32. DOI: 10.31215/2306-4927-2019-104-2-25-32.

Англомовні джерела
Wilde AH, Snijder EJ, Kikkert M, et al. Host Factors in Coronavirus Replication. Curr Top Microbiol Immunol. 

2018;419:1–42. DOI: 10.1007/82_2017_25.
Електронні ресурси
Virus Taxonomy: 2019 Release. Available from: https://talk.ictvonline.org/taxonomy/ (last accessed: 20.08.2020).

Статті не оформлені за наведеними правилами повертаються авторам без розгляду. Відповідальність за достовір-
ність 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 нада-
ються безкоштовні авторські примірники.

Електронна версія журналу розміщується на офіційному webсайті Національного інституту фтизіатрії і пульмоно-
логії імені Ф. Г. Яновського НАМН України: http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/aa_ukr.htm

Статті подавати за адресою:
03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10, Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології
 імені Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України», редакція журналу «Астма та алергія». 

Тел./факс: +38 (044) 270 35 61, email: gumenuk@ifp.kiev.ua;  pulmggl@gmail.com;

Жадан Вікторія Миколаївна – відповідальний секретар, email: zhadan@ifp.kiev.ua


