Вимоги до оформлення статей для публікації в журналах
Харківського національного медичного університету
«Медицина сьогодні і завтра» та «Експериментальна і клінічна медицина»
1. Редакція приймає до публікації оригінальні та оглядові статті з теоретичної та клінічної медицини, лекції, короткі повідомлення, рецензії, які не були раніше опубліковані або подані для публікації в інші видання. Усі рукописи, подані в редакцію, проходять перевірку на плагіат, подвійне сліпе рецензування та редагування.
2. Якщо авторів декілька, рукопис подається від імені уповноваженого автора. Подання рукопису означає, що всі
вказані у ньому автори знайомі та згодні з його змістом. Всі зміни, внесені до рукопису під час підготовки статті
до публікації внаслідок рецензування та літературного редагування, також мають бути погоджені з усіма авторами.
3. Стаття може бути написана українською, англійською або російською мовами. Обсяг оригінальної статті – 5–
12 сторінок тексту формату А4, оглядової статті та лекції – до 18 сторінок, короткого повідомлення, рецензії –
до 3 сторінок.
4. Рукописи подаються до редакції виключно через сайт: через форму «Подати новий матеріал» на сторінці «Подання»: https://msz.knmu.edu.ua/submission/wizard та https://ecm.knmu.edu.ua/submission/wizard (для подання автор
має бути авторизованим).
5. Відомості рукопису не мають порушувати Наказ МОН України «Про затвердження Переліку службової інформації, що є власністю держави»: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0319729-15
6. Стаття має бути оформлена у форматі редактора MS Word (*.doc або *.docx), мати назву з прізвищем першого
автора мовою основного тексту статті на початку (наприклад, Petrenko_Effect_of_treatment.docx). Весь матеріал
статті повинен міститися в одному файлі. Окремими файлами до статті можуть бути додані матеріали, які не
мають бути опубліковані, але допоможуть отримати позитивне рішення щодо опублікування та зняти запитання
рецензентів. Наприклад, бази даних, що оброблялися.
7. Текст статті має бути надрукований шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – полуторний.
Сторінка друкованого тексту становить 28–30 рядків, по 60–65 знаків у кожному.
8. Оригінальні статті пишуться за такою схемою:
• УДК.
• Назва статті.
• Автори (прізвище, ініціали).
• Установа (університет, інститут, академія, лікарня, місто, країна).
• Вступ (опис проблеми, яка вирішується у статті; аналіз літературних джерел; виявлені протиріччя).
• Мета і завдання дослідження (мають бути логічним продовженням вступу та пропонувати шлях вирішення проблеми або усунення протирічь).
• Матеріали і методи дослідження (має бути чітко описана система дослідження та шляхи отримання результатів).
• Результати дослідження.
• Обговорення результатів. Два останні пункти можуть бути поєднані під назвою «Результати дослідження та їх
обговорення». Результати можуть бути подані за допомогою таблиць, діаграм, рисунків і обов’язково містити
текстові пояснення. Під час обговорення результатів має бути описано, чим отриманий результат дослідження
відрізнятися від інших аналогічних досліджень, які вирішили проблему іншим шляхом або не досягли успіху.
• Висновки (мають пояснити, чи отримані заплановані результати, чи вирішена проблема, чи усунуті протиріччя,
що були виявлені під час аналізу літературних джерел.
• Перспективність дослідження (мають бути описані можливі або вже заплановані дослідження, що продовжать
дане дослідження, як можна застосувати отримані результати).
• Конфлікт інтересів (його відсутність також зазначається у обов'язковому порядку).
• Фінансування дослідження та подяки за допомогу у проведенні дослідження (якщо є, що повідомити).
• Список літератури мовою оригіналу.
• Список літератури з транслітерованими та перекладеними на англійську назвами кириличних джерел.
• Анотація трьома мовами (українською, англійською та російською). Має містити: авторів (прізвища, ініціали),
назву статті, місце їх роботи (університет, інститут, академія, лікарня, місто, країна), короткий опис всіх частин
статті (українською та російською мовами 900–1800 знаків, англійською мовою 1800–2000 знаків) та ключові
слова (3–6 слів або словосполучень).
• Інформація про авторів українською, англійською та російською мовами – прізвище, ім'я та по батькові; установа, до якої належить кожний автор та/або в якій він проводив свою частину дослідження (університет, інститут,
академія, лікарня, місто, країна); підрозділ установи (кафедра, відділ тощо; науковий ступінь, наукове звання,
посада). Мовою оригіналу статті: e-mail, ORCID (будуть надруковані); поштова адреса відповідального автора

(буде надрукована); контактні телефони (будуть надруковані лише зі згоди авторів). У відомостях про авторів
має бути чітко зазначено, хто з авторів є відповідальним (corresponding author) за спілкування з редакцією від
імені всіх авторів (якщо їх два і більше); одну (головну) роль кожного з авторів у дослідженні і написанні статті:
автор; керівник установи, у якій виконано дослідження; науковий керівник іншого автора; перекладач.
9. Оглядова стаття та лекція складається за схемою:
• УДК.
• Назва статті.
• Автори (прізвище, ініціали).
• Установа (університет, інститут, академія, лікарня, місто, країна).
• Основний текст за довільною структурою. Може містити діаграми, таблиці, рисунки.
• Висновки.
• Конфлікт інтересів (його відсутність також зазначається у обов'язковому порядку).
• Фінансування дослідження та подяки за допомогу у проведенні дослідження (якщо є, що повідомити).
• Список літератури мовою оригіналу.
• Список літератури з транслітерованими та перекладеними на англійську назвами кириличних джерел.
• Анотація трьома мовами, вимоги до якої аналогічні вимогам в оригінальних статтях. Для лекцій слід зазначити
клінічну або теоретичну спеціальність та цільову аудиторію (профіль навчання та освітній рівень слухачів).
• Інформація про авторів, вимоги до якої аналогічні вимогам в оригінальних статтях.
10. Короткі повідомлення та рецензії мають довільну структуру.
11. Список літератури оформлюється відповідно до стилю Ванкувер, у порядку згадування в тексті, має містити
не менше 7 джерел для оригінальних статей та лекцій, не менше 15 джерел – для оглядових статей. Посилання
на літературні джерела у тексті статті надаються у квадратних дужках. Наприклад: [1; 4, c. 25; 7–9].
Правила оформлення списку джерел у стилі Ванкувер:
Наприклад, стаття написана українською мовою, у списку літератури є джерела українською, російською та англійською мовами. Списків літератури має бути два: 1) Література (джерела мовою оригіналу); 2) References (джерела англійською мовою, транслітеровані або перекладені).
Література
1. Автор АА, Автор ББ. Назва статті українською. Назва журналу українською. Рік;Том(№):с-с. URL або DOI.
Якщо авторів до 7 – вони мають бути вказані всі. Якщо авторів 8 та більше – вказують перших 6,
потім пишуть «та ін.» або «и др.», або "et al.".
Всі частини бібліографічного описання джерела мають бути однією мовою: або все українською, або
все російською, або все англійською.
Написання DOI має бути однаковим у всіх списках джерел. Або https://doi.org/10.35339/msz, або DOI:
10.35339/msz.
2. Watson J, Crick F. Genetical Implications of the Structure of Deoxyribonucleic Acid. Nature. 1953;171:964-7. DOI:
10.1038/171964b0.
Подвоєні сторінки в інтервалі сторінок скорочуються. Наприклад, замість «964-967» пишуть «964-7».
3. Yuce M, Filiztekin E, Ozkaya KG. COVID-19 diagnosis – A review of current methods. Biosens Bioelectron.
2021;172:112752. DOI: 10.1016/j.bios.2020.112752. PMID: 33126180.
В статтях з PubMed, наприклад в [Yüce M, Filiztekin E, Özkaya KG. COVID-19 diagnosis -A review of
current methods. Biosens Bioelectron. 2021 Jan 15;172:112752. doi: 10.1016/j.bios.2020.112752. Epub 2020 Oct 24.
PMID: 33126180; PMCID: PMC7584564.] мають бути скорочені: повні дати публікації – до року публікації;
Epub, PMCID не потрібні; літери у прізвищах, яких немає в англійській мові, мають бути замінені на аналогічні англійські: ü → u; Ö → O.
Для скорочення англомовних назв журналів рекомендовано використовувати:
- англомовних - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals (NLM Catalog);
- україномовних - https://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/dstu_3582_2013.pdf (ДСТУ 3582:2013).
4. Синельников РД, Синельников ЯР, Синельников АЯ. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. Том 1-й. Учение о костях, соединении костей и мышцах. 7-е изд. Москва: Новая волна; 2014. 348 с.
5. Книга за редакцією: O'Campo P, Dunn JR, editors. Rethinking social epidemiology: towards a science of change.

Dordrecht: Springer; 2012. 348 p. Available at: https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-2138-8
Зверніть увагу: після повних інтерактивних посилань (з https://) крапка не ставиться.
6. Частина книги: Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 7th ed. Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins; 2005. Chapter 29, Endometriosis; p. 1103-33.
7. Дисертація закордонна: O’Brien KA. The philosophical and empirical intersections of Chinese medicine and
western medicine [dissertation]. Melbourne, AU; Monash University; 2006. 439 p.
8. Дисертація українська: Лобас МВ. Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої функціонально-організаційної моделі медичної допомоги сільському населенню України. [Дис канд мед н, спец. 14.02.03 – соціальна
медицина]. Київ: Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України; 2018. Харків: Харківський національний медичний університет, 2019. 278 с. Доступно на: http://files.knmu.edu.ua:8181/upload/redakt/dys/
lobas_dys.docx
Зверніть увагу: можуть бути вказані місце виконання дисертації та місце її захисту.
9. Автореферат української дисертації: Годованець ОІ. Оптимізація принципів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дітей із супутньою патологією щитоподібної залози. [Автореф дис
док мед н, спец. 14.01.22 – Стоматологія]. Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний медичний університет, 2016. 30 p. Доступно на: https://is.gd/jzSbej

10. Тези конференції: Grassby AJ. Health care in the multi-cultural society. In: Walpole R, editor. Rural Health.
Proceedings of the Rural Health Conference of the Royal Australian College of General Practioners; 1978; Melbourne.
Melbourne, AU: The Royal Australian College of Practioners; 1979. P. 49-50.
11. Тези конференції електронні: Murphy KA. Safe at heart: an empowerment approach to relationship abuse prevention. In: Connecting Research and Practice in Relationships [Internet]; 7-8 Nov 2009; QUT Kelvin Grove Campus,
AU. Melbourne (AU): Australian Psychological Society; 2009 [cited 18 Dec 2012]; p. 28-34. Available at:
http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=203435761811048;res=IELHEA
Зверніть увагу: назва місяця у даті починається з великою літери, пишуться перші три літери. В інтервалі сторінок та дат використовують дефіс.
12. Веб-сайт: Diabetes Australia. Diabetes globally [Internet]. Canberra ACT: Diabetes Australia; 2012 [updated
2012 June 15; cited 2012 Nov 5]. Available at: http://www.diabetesaustralia.com.au/en/Understanding-Diabetes/
Diabetes-Globally/
Зверніть увагу: для англомовних джерел припускається порядок написання дат «рік місяць дата».
13. Друковані урядові та технічні звіти: Rowe IL, Carson NE. Medical manpower in Victoria. East Bentleigh (AU):
Monash University, Department of Community Practice; 1981. 35 p. Report No.: 4.
14. Електронні урядові та технічні звіти: Li Z, Zeki R, Hilder L, Sullivan EA. Australia's mothers and babies 2010
[Internet]. Canberra (AU): AIHW; 2012 [cited 2012 Dec 18]. 132 p. Cat. No.: PER 57. Available at:
http://aihw.gov.au/publicationdetail/?id=60129542376
15. Патент закордонний: Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., assignee. Flexible endoscopic grasping
and cutting device and positioning tool assembly. United States patent 20020103498. 2002 Aug 1.
16. Патент України: Плакіда ОЛ, Юшковська ОГ, винахідники. Патент України на винахід № 123412 «Спосіб
оцінки рівня фізичної працездатності людини». Одеський національний медичний університет, власник. Діяв
з 31 Бер 2021, дію припинено. Укрпатент, Бюл. № 13. Доступний на: https://sis.ukrpatent.org/uk/search/
detail/1585813 Архівовано на: https://kurort.gov.ua/patenty/patenty-za-2021
17. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я». Прийнятий 19 Лис 1992 (№ 2801XII), оприлюднений у Відомостях Верховної Ради України (1993, № 4, ст. 19), чинний, із змінами і доповненнями від 19 Лис 1992–16 Гру 2021. Доступно на: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
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30 % списку джерел. Посилання на Транслітерація з української мови на англійську має бути виконана відповідно
до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».
Для транслітерації рекомендовано використовувати http://ukrlit.org/transliteratsiia або інші аналогічні ресурси.
Для скорочення довгих посилань рекомендовано використовувати https://is.gd/create.php, https://bitly.com або інші
аналогічні ресурси.
Для формування УДК рекомендовано використовувати https://teacode.com/online/udc. Якщо не маєте досвіду самостійного складання УДК – зверніться за допомогою до бібліотек.
13. Текст статті може бути ілюстрований таблицями та рисунками (графіками, схемами, діаграмами, фотографіями) будь-якого ступеня складності. Ілюстративний матеріал статті має бути в одному файлі з текстом, мати
назви та легенду, послідовну (для кожного виду) нумерацію, яка починається з 1. Кожний елемент має бути розміщений після першого його згадування у тексті статті.
14. Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію й створюватися за допомогою майстра таблиць (опція «Таблиця – вставити таблицю» редактора MS Word), заголовок і номер (якщо їх не менше двох).

15. Формули створюються за допомогою вбудованого до MS Word редактора; графіки й діаграми – за допомогою
MS Excel. Якщо пов'язаний з файлом MS Word графік або діаграма не відкриваються у MS Excel на будь-якому
комп'ютері – до MS Word слід додати файл MS Excel для редагування. Формули нумеруються за зразком:
E=m×c2

(1)

16. Фотографії та інші растрові зображення мають набувати вигляду окремого файлу у форматі *.jpg із роздільною здатністю не менш 300 dpi.
17. Текст та інші складові статті (цитати, таблиці, ілюстрації, формули, відомості про дозування) мають бути
ретельно вивірені авторами. Всі елементи діаграм, графіків та малюнків мають бути згруповані у файлі рукопису.
Просимо використовувати лише дефіс та тире середньої довжини. Інтервали часу, числові інтервали мають містити тире, а не дефіс: «2020–2022 роки», «рН 7,35–7,45». Просимо враховувати різницю у написанні латиницею
(англійською) та кириличними мовами (українською та російською):
№1
25 %
7,5
0,5
1520,72

Українською та російською
з пробілом
з комою

No.1
25%
7.5
.5 або 0.5
1,520.72

Англійською
разом
з крапкою
кожні три розряди
відокремлюються комою

«текст»
"text"
18. Усі статті, що надсилаються до редакції, перевіряються на плагіат, підлягають рецензуванню за подвійної
засліпленою процедурою та редагуванню. Стаття може бути повернена авторам для доробки або відповідей на
питання, що виникли у рецензентів та редакторів.
19. Редакція публікує статті, які пройшли рецензування та редагування, in press (з активованим DOI та без номерів
сторінок). Така публікація є повноцінною науковою роботою, на яку можна посилатися в інших роботах (цитувати). Сторінки додаються до статей після завершення роботи над випуском. До завершення роботи над статтею
автори можуть повідомити редакцію про неточності у майбутній остаточній публікації. Про завершення роботи
над статтею автори отримують повідомлення від редакції електронною поштою.
20. Переважний спосіб роботи з редакцією – сайти https://msz.knmu.edu.ua та https://ecm.knmu.edu.ua.
У другу чергу використовується e-mail:
Медицина сьогодні і завтра – msz.journal@knmu.edu.ua
Експериментальна і клінічна медицина – ekm.journal@knmu.edu.ua
Координатор редакції Шевченко Олександр Сергійович – as.shevchenko@knmu.edu.ua
У третю чергу використовується спілкування телефоном +38 066 710 10 25 (в робочі дні з 9:00 до 17:00).
На час війни з росією телефон для зв’язку з редакцією +38 063 069 9000 (+Viber, +Telegram).
Якщо номер не відповідає – Вам передзвонять протягом цього або наступного робочого дня. Інші поштові скриньки та телефони не використовуються. За зміною контактної інформації слідкуйте на сайті:
https://msz.knmu.edu.ua/about/contact
21. Подача статей до редакції супроводжується згодою всіх авторів на обробку їх персональних даних відповідно
до закону України «Про захист персональних даних»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
22. Подання статті до редакції автоматично означає згоду авторів на виконання цих прави, а також зобовязує
автора самостійно відслідковувати їх зміни. Ознаками недоброчесності автора (авторів) редакція вважає замовчування конфлікту інтересів, пов’язаного з публікацією, високий відсоток плагіату (більше 20 %), надмірну публікацію (якщо стаття вже була раніше опублікованою або подана для публікації одночасно в інші редакції). Редакція враховує рекомендації рецензентів, але самостійно приймає рішення щодо публікації або відхилення
статті. Редакція залишає за собою право не пояснювати авторам причини відхилення статей. У взаємовідносинах
авторів, редакції та рецензентів редакція орієнтується на етичні правила COPE (Committee on Publication Ethics)
https://publicationethics.org/
23. З 2021 року нумерація випусків журналу змінена. У 2021 році – 90(1)2021, 90 (2)2021, 90(3)2021 та 90(4)2021.
У 2022 році – 91(1)2022, 91(2)2022, 91(3)2023 та 91(4)2022.
24. На прохання авторів їм безкоштовно може бути надана електронна редакційна довідка щодо прийняття статті
редакціє до розгляду та запланованого друку у конкретному номері журналу.
Версія правил 30.06.2022

