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ІНФОРМАЦІЯ

ТЕКСТ СТАТТІ

Стаття до редакції подається у 2�х примірниках. Обов'язко�

вою умовою є додаток дискети (3,5 дюйма), яка містить статтю у

текстовому редакторі "Word".

На першій сторінці спочатку пишуться ініціали та прізвище

автора, назва статті. Далі з нового рядка вказується повна назва

закладу, з якого вийшла праця (прізвище керівника цього закладу,

кафедри та ін. наводити у вихідних даних не потрібно). В кінці статті

обов'язково повинні бути прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

автора, його точна адреса з поштовим індексом, телефон, власноруч�

ний підпис. Для колективної статті обов'язкові підписи всіх авторів.

Стаття повинна мати візу керівника, офіційне направлення від

закладу, в якому вона виконана.

Обсяг статей, що описують оригінальні дослідження, не пови�

нен перевищувати 10 сторінок машинопису, казуїстичні повідомлення

мають бути в межах 4 сторінок, рецензія — 5 сторінок, огляд літера�

тури — 12–16 сторінок.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Бібліографічний опис літературних джерел до статті дається за

ДЕСТом "Бібліографічний опис документа" (ГОСТ 7.1–84).

Скорочення слів та словосполучень наводять за ДЕСТами

"Скорочення слів і словосполучень на іноземних європейських мовах

в бібліографічному описі друкованих творів" (ГОСТ 7.11–78 та

7.12–77 відповідно), а також за РСТ УРСР 1743�82 "Скорочення

українських слів і словосполучень".

Списки літератури складаються тільки за алфавітом: спочат�

ку праці українською або російської мовами (кирилицею), потім — ін�

шими мовами (латиницею). Праці вітчизняних авторів, опубліковані

іноземними мовами, розташовують серед публікацій латиницею. Пра�

ці іноземних авторів, опубліковані українською або російською мова�

ми, розташовують серед публікацій кирилицею.

Посилання на декілька праць одного автора (самостійних чи

у співавторстві) наводять за хронологією: від давніших до новіших.

В описі праці кількох авторів (не більше трьох) вказують усіх

авторів, опис розташовують у списку за прізвищем першого.

Приклад:

Горбенко П. П., Адамова Й. В.. Зильбер Н. А. Реакция дыха�

тельных путей на ингаляции ультразвуковых азрозолей дистиллиро�

ванной воды и изотонического раствора хлорида натрия у больных

бронхиальной астмой// Пульмонология. — 1992. — №1. —

С. 46–49.

Праці численнішого колективу авторів вносять до списку за по�

чатковим словом назви (заголовку). Після назви через пряму косу рис�

ку вказують прізвища авторів — усіх (якщо їх чотири) або перших

трьох (якщо більше, решту зазначають "та ін.", "й др."), ініціали пи�

шуть після прізвища.

Приклад:

Особенности клеточных реакций в легких во время обостре�

ния бронхиальной астмы/ Романова Л. К., Овчаренко С. Й., Младков�

ская Т. Б. й др.// Пульмонология. — 1992. — №1. — С. 20–27.

СХЕМА ОПИСУ КНИГ:

Автор. Назва: Підзаголовок/ Відомості про наукового редак�

тора, перекладача, інших відповідальних осіб чи відповідальні уста�

нови. — Яке за порядком видання, чи є переробки чи доповнення. —

Місце видання: Видавництво, Рік видання. — Кількість сторінок. —

(Серія).

Приклад:

Єфременко М. І., Ліщінер П. Й. Підготовка молодшого медич�

ного персоналу: Посібник / Луцьке мед. училище; За ред. О. С. Но�

вака. — 3�є вид., доп. і перероб. — Луцьк; Львів: Світанок, 1993. —

212 с. — (На допомогу викладачам мед. уч�щ).

СХЕМА ОПИСУ ОКРЕМОГО ТОМУ

З БАГАТОТОМНОГО ВИДАННЯ:

Автор. Назва: Підзаголовок. — Номер тому. Назва

тому. — Яке за порядком видання, чи є переробки та доповнення. —

Місце видання: Видавництво, Рік видання. — Кількість сторінок.

Приклад:

Савельев Й. В. Курс общей физики: в 3 т., Т, 1. Механика. Молеку�

лярная физика. — 2�е изд. перераб. — Москва: Наука, 1982. — 320 с.

СХЕМА ОПИСУ ЧАСТИНИ (РОЗДІЛУ) КНИГИ ЧИ

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

Автор. Назва описуваного матеріалу// Автор книги. Назва

книги. — Місце видання, Рік видання. — На яких сторінках вміщено

описуваний матеріал.

Приклад:

Астахов А. Й., Скепьян Н. А. Бронхиты у ткачих// Гигиена

труда и охрана здоровья населення. — Минск, 1974 — С.101–103.

СХЕМА ОПИСУ СТАТТІ З ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ:

Автор. Назва статті// Назва видання. — Рік. — Том, випуск,

номер. — На яких сторінках вміщено статтю.

Приклад:

Cameron I. S. Pefloxacin// Amer. J. Nephrol. — 1986. — Vol. 10,

№ 3. — P. 193–195.

СХЕМА ОПИСУ АВТОРЕФЕРАТІВ:

Автор. Повна назва теми: На здобуття ступеня і в якій галузі

науки виконано автореферат. — Місце видання, Рік видання. — Кіль�

кість сторінок.

Приклад:

Малина�Пуценко В. П. Професійна патологія органів дихання:

Автореф. дис. ... канд.мед.наук. — Харків, 1968. — 32 с.

СХЕМА ОПИСУ АВТОРСЬКИХ СВІДОЦТВ І ПАТЕНТІВ:

Вид документу, його номер, країна, яка зареєструвала свідоцт�

во чи патент. Назва винаходу / Автор// Де опублікований документ.

Приклад:

А. с. 1007970 СССР. Устройство для захвата неориентирован�

ных деталей типа валов/ Ваулин B. C., Кемайкин В. Г. // Откры�

тия. — 1983. — №12. — С.15.

ТАБЛИЦІ, ІЛЮСТРАЦІЇ

Всі таблиці нумерують арабськими цифрами і дають заголов�

ки кожній графі.

Ілюстративний матеріал (фотографи, малюнки, креслення, діагра�

ми, графіки, схеми) обов'язково у двох екземплярах, повинен бути

мінімальним. Фотографії, подані на глянцевому папері, розміром 9 ×
× 12 см, мають бути контрастними, малюнки, креслення і діаграми —

чіткими. Кожен малюнок на звороті має його номер, там же пишеть�

ся прізвище автора і назва статті, а також позначається верх і низ ма�

люнка (простим м'яким олівцем без натиску). Латинський шрифт ви�

конується друкованими літерами. Підписи до малюнків наводять на

окремому аркуші (2 екземпляри), зазначивши назву статті і прізвище

автора. Спочатку дається загальний підпис до малюнків, а потім пояс�

нюються всі цифрові чи літерні позначки, що є на ньому. В підписах

до мікрофотографій слід вказати метод фарбування, збільшення.

РЕЗЮМЕ

До статті обов'язково додати коротке резюме українською, ро�

сійською та англійською мовами (не більше 1/2 сторінки машинопису)

із зазначенням на початку назви статті, ініціалів та прізвища автора. Ре�

зюме повинно відображати в стислій формі матеріал і метод досліджен�

ня, зміст роботи, її висновки. Усі скорочення мають бути розгорнені.

Подаючи до друку наукові експериментальні праці авторам

слід вказувати вид, кількість використаних тварин, застосовані мето�

ди знеболення і позбавлення життя тварин у суворій відповідності до

"Правил виконання робіт з використанням експериментальних тва�

рин", затверджених наказом МОЗ України.

Неприпустимо подавати до редакції праці, що були опубліко�

вані в інших виданнях чи надіслані до друку в інші редакції.

Журнал розміщується на web�сайті інституту  за адресою:

www.ifp.kiev.ua/doc/journals/upj.htm

Статті подавати за адресою:

03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10, Інститут фтизіатрії

і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України,

редакція "Українського пульмонологічного журналу".

Тел., факс (044) 275�93�11, e�mail: cardio@ifp.kiev.ua

АВТОРАМ ЖУРНАЛЬНИХ ПУБЛІКАЦІЙ


