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ТЕКСТ СТАТТІ
Стат тя до ре дакції по даєть ся в 2-х примірни ках, а також 

обов'язково надсилається електронною поштою.

На першій сторінці спо чат ку пи шуть ся ініціали та прізви ще ав то-

ра, наз ва статті. Далі з но во го ряд ка вка зуєть ся пов на наз ва зак ла ду, з 

яко го вийш ла пра ця (прізви ще керівни ка ць о го зак ла ду, ка фед ри та ін. 

на во ди ти у вихідних да них не потрібно). У кінці статті обов'яз ко во 

по винні бу ти прізви ще, ім'я, по бать кові (повністю) ав то ра, йо го точ на 

ад ре са з пош то вим індек сом, те ле фон, влас но руч ний підпис. Для 

ко лек тив ної статті обов'яз кові підпи си всіх ав торів.

Стат тя по вин на ма ти візу керівни ка, офіційне нап рав лен ня від 

зак ла ду, у яко му во на ви ко на на.

Об сяг ста тей, що опи су ють оригінальні досліджен ня, не по ви нен 

пе ре ви щу ва ти 10 сторінок ма ши но пи су, ка зуїстичні повідом лен ня ма ють 

бу ти в ме жах 4 сторінок, ре цензія — 5 сторінок, ог ляд літе ра ту ри — 

12–16 сторінок.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Бібліог рафічний опис літе ра тур них (інфор маційних) дже рел скла-

даєть ся за стан дар том "Бібліог рафічний за пис. Бібліог ра фіч ний опис" 

(ДСТУ 7.1:2006).

иг ом ив iнвон сО
1. Після прізви ща ста вить ся ко ма та пробіл, а та кож пробіл між 

скла до ви ми ініціалів: Мель ник, В. М. 

2. Усі еле мен ти в опи су пи шуть ся зі строч ної літе ри крім пер ших 

слів кож ної об ласті та за го ловків у всіх опи сах.

3. Після за го лов ку вид ма теріалу пи шуть у квад рат них дуж ках без 

про пусків і без ско ро чен ня: [Текст] или [Тext], [Елект рон ний ре сурс].

4. У квад рат них дуж ках пи шуть усе, що за по зи че но з інших дже-

рел або за да ни ми аналізу ма теріалу.

5. Прізви ще пер шо го ав то ра при опи су од но го ав то ра пов то рю-

ють в об ласті відповідаль ності (за ко сою рис кою), а при опи су двох і 

трь ох ав торів прізви ще пер шо го ав то ра пи шуть пе ред за го лов ком та 

після ко сої рис ки пи шуть усіх ав торів.

6. При на яв ності біль ше трь ох ав торів в об ласті відповідаль нос ті 

(за ко сою рис кою) пи шуть ли ше пер шо го ав то ра (за ба жан ням мож на 

пи са ти всіх ав торів) та ін.: [та ін.].

7. У ди сер тації та ав то ре фе раті в об ласті відповідаль ності пи шуть 

повністю прізви ще, ім'я та по-бать кові.

8. У па те нт них до ку мен тах в об ласті відповідаль ності на від мі  ну 

від інших до ку ментів пи шуть спо чат ку прізви ще, а потім іні ціа ли.

9. Зна ки ; та : розділя ють пробіла ми з обох боків.

10. Реєстраційний но мер кни ги (ISBN) пи шуть, як що він є.

11. Відсутні пробіли в ну ме рації сторінок: 8–10.

12. У кінці опи су ста вить ся крап ка.

:ИД АЛ КИРП
:їіфар гон оМ

Фе щен ко, Ю. І. Ме не дж мент у фтизіатрії [Текст] / Ю. І. Фе щен ко, В. 

М. Мель ник, А. В. Лірник. — К. : Здо ров'я, 2007. — 680 с. — ISBN 

978-966-463-001-3.

Ак ту альні пи тан ня ме то до логії та прак ти ки на у ко во-технічної 

по літи ки [Текст] / під. ред. Б. А. Ма лиць ко го. — К. : [б. в.], 2001. — 291 с.

:іттатс іньлан руЖ
Про цюк, Р. Г. Особ ли вості пе ребігу ту бер куль о зу ле гень у 

ВІЛ-інфіко ва них та хво рих на СНІД [Текст] / Р. Г. Про цюк // Ук раїнсь кий 

пуль мо но логічний жур нал. — 2007. — № 4. — C. 9–13.

Стад ни ко ва, А. В. Дис се ми ни ро ван ный ту бер ку лез лег ких в сов ре-

мен ных ус ло ви ях. Есть ли смысл раз де лять его на ост рый, по до ст рый, 

хро ни чес кий? [Текст] / А. В. Стад ни ко ва, Т. А. Си нен ко, О. В. Ши ра по ва // 

Ук раїнсь кий пуль мо но логічний жур нал. — 2007. — № 4. — C. 17–20. 

Проб ле ми ор ганізаційно го за без пе чен ня ліку ван ня хво рих на 

хіміоре зис те нт ний ту бер куль оз [Текст] / І. М. Гор ба тюк, С. В. Зай ков, С. 

М. Цвігун, Н. М. Гон чар // Ук раїнсь кий пуль мо но логічний жур нал. — 

2007. — №  4. — С. 21–23.

Проб ле ми ор ганізаційно го за без пе чен ня ліку ван ня хво рих на 

хі міо  ре зис те нт ний ту бер куль оз [Текст] / І. М. Гор ба тюк [та ін.] // Ук раїн-

сь кий пуль мо но логічний жур нал. — 2007. — №  4. — С. 21–23.

Су часні пи тан ня хірургічно го ліку ван ня хво рих із впер ше ви яв ле-

ним дест рук тив ним ту бер куль о зом ле гень (ог ляд літе ра ту ри) [Елект-

.pfi.www//:ptth : уп ут сод иж еР ].ні ат[ воноідаР .В .Б / ]срус ер йин нор

kiev.ua/ftp1/original/2008/kalabuha2008.pdf.

 хив ен ег ел ох норб ак ит каліфорп ат яіголоімедіпЕ .І .Ю ,ок нещ еФ

зах во рю вань в Ук раїні [Текст] / Ю. І. Фе щен ко, В. М. Мель ник // Роль пер-

вич ной и вто рич ной про фи лак ти ки ос нов ных те ра пев ти че ких за бо ле-

-ил буп сер вод урт .чу ан ыл а ир ет аМ :ин зиж ав тс  еч ак иин еш чулу в йин ав

ка нс кой на уч но-прак ти чес кой конф. — Харь ков, 2001. — С. 128 с.

:їіцад нем ок ер інчид от еМ
Смертність від ту бер куль о зу в Ук раїні та шля хи її зни жен ня [Текст] : 

ме то дичні ре ко мен дації / Інсти тут фтизіатрії і пуль мо но логії ім. Ф. Г. 

.с 02 — .7002 ,вїиК — .инїар кУ НМА ог ок ьсвонЯ

:їіцат рес иД
-ет каб окімит на ілт ан улібат сопіл ьтсінвит кефЕ .М .Ю ,йик ьцел аВ

 йин вит кур тсед йин ав от сон гаід еш репв ан хир овх їіпар ет їон ьлаір

 .щих аз : 62.10.41 :ку ан .дем .днак ... .сид : ]тскеТ[ ьнег ел зо ьлук реб ут

22.01.99 : зат ве рд же на 15.07.99 / Ва лець кий Юрій Ми ко лайо вич. — К., 

1999. — 148 с. 

 :йіцат рес ид ит ар еф ер от вА
 ,кон іж у вігол оп ат ітсонтігав ян нед ев яіцазімит пО .М .О ,кюл ез аБ

хво рих на ак тив ний ту бер куль оз ле гень [Текст] : ав то реф. дис. ... канд. 

мед. на ук: 14.01.01 / Ба зе люк Олег Ми ха ло вич ; Національ ний ме дич-

ний ун-т ім. О. О. Бо го моль ця. — К., 2008. — 22 с. 

:ит нет аП
Пат. 76915 UA, МПК А61К 31/198 (2006.01) А61Р 11/06 (2006.01) 

Спосіб ліку ван ня хво рих на тяж ку пер сис ту валь ну брон хіаль ну аст му 

із зас то су ван ням аце тил цис теїну [Текст] / Фе щен ко Ю. І., Яши на Л. О., 

Ігнатьєва В. І., Ільїнсь ка І. Ф., Матвієнко Ю. О., Мос ка лен ко С. М., Сідун Г. 

-акА ог ок ьсвонЯ .Г .Ф .мі їігол он ом ьлуп і їіртаізитф тут итснІ кин вя аз ; .В

демії ме дич них на ук Ук раїни. — № а 200503501 ; за явл. 14.04.2005 ; 

опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9, 2006 р.

ТАБЛИЦІ, ІЛЮСТРАЦІЇ
 ик вол ог аз ьтю ад і ,им ар фиц им ик ьсбара ьтю ур ем ун іцил бат ісУ

кожній графі.

-ар гаід ,ян нел серк ,ик нюл ам ,їіфар гот оф( лаірет ам йин вит ар тсюлІ

ми, графіки, схе ми) має бу ти предс тав ле ний ок ре мо в елект рон но му 

виг ляді в графічних нез жа тих фор ма тах BMP чи TIF, або, у вик люч них 

ви пад ках, — у зжа то му фор маті JPG, за пи са но му з мак си маль ною якіс-

тю. Фо тог рафії ма ють бу ти розміром не мен ше 1600 х 1200 пікселів та 

 лаірет ам йин вит ар тсюлІ .ipd 003 еш нем ен ьтсінтадз уч ьлідоп зор ит ам

-руж в ит ад ял гив єам нів кя ,кат йин ав отнєіро ит уб нен ив оп хал йаф у

 ум ом ер ко ан яс ьтяд ов ан улаірет ам ог он вит ар тсюлі од ис ипдіП .ілан

-от ва ащ ив зірп ат іттатс ив зан мян неч ан заз зі )ир ял пм ез ке 2( ішук ра

-ся оп міт оп а ,їіцар тсюлі од сипдіп йин ьлаг аз яс ьтєад ук тач опС .)ві(ар

 од хас ип діп У .ум о ьн ан є ощ ,ик чан зоп інретіл ич івор фиц ісв яс ьтю юн

мікро фо тог рафій гісто логічних пре па ратів слід ука за ти ме тод фар бу-

ван ня та кратність збіль шен ня.

РЕЗЮМЕ
До статті обов'яз ко во до да ти ко рот ке ре зю ме ук раїнсь кою, російсь-

-ан заз зі )ус ип он иш ам икніротс 2/1 еш ьліб ен( им ав ом юок ьсйілгна ат юок

 ем юз еР .ар от ва ащ ивзірп ат вілаіціні ,іттатс ив зан ук тач оп ан мян неч

по вин но відоб ра жа ти в стислій формі ма теріал і ме тод дос ліджен ня, зміст 

ро бо ти, її вис нов ки. Усі ско ро чен ня ма ють бу ти роз гор нені.

 ділс мар от ва іцарп іньлат нем ир еп ске івок у ан ук урд од ич ю ад оП

ука зу ва ти вид, кількість ви ко рис та них тва рин, зас то со вані ме то ди зне-

 бо лен ня й поз бав лен ня жит тя тва рин у су ворій відповідності до "Пра-

вил ви ко нан ня робіт із ви ко рис тан ням екс пе ри мен таль них тва рин", 

зат ве рд же них на ка зом МОЗ Ук раїни.

Неп ри пус ти мо по да ва ти до ре дакції праці, що бу ли опубліко вані 

в інших ви дан нях чи надіслані до дру ку в інші ре дакції.
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