
Вимоги до оформлення публікацій 

Вартість публікації становить 70 грн. за кожну повну (або неповну) сторінку 

формату А4. Першому автору статті збірник видається безкоштовно (на 

конференції) або надсилається поштою за запитом (поштові витрати 

оплачуються додатково при отриманні). При виході декількох строк на нову 

сторінку, строки скорочуються або сторінка оплачується повністю. 

Статті будуть опубліковані в науково-практичному журналі «Вісник 

Вінницького національного медичного університету», який включений до 

переліку журналів ДАК при Міністерстві освіти і науки України. 

Обсяг статті не повинен перевищувати 10-12 сторінок (огляди, лекції) або 7-8 

сторінок (оригінальні дослідження).  

 

Параметри сторінки – по 2 см з усіх сторін 

Стиль                        – звичайний 

Шрифт                       - Times New Roman 

Інтервал                    – 1,5 

Кегль                         – 14 

Вирівняти за шириною 

Без переносів 

Робоча мова: українська, англійська. 

 

Структура статті: 

© Прізвище І.Пб 

УДК: 1234 

Прізвище І.Пб 

Назва організації в такому порядку: інститут, кафедра (адреса: вул., буд., м., 

країна, індекс поштовий) 

 

Назва статті, набирається малими буквами як звичайне речення, після чого 

переводиться в прописні, застосувавши піктограму «аА» (Наприклад: 

ВПЛИВ РІЗНИХ ....) 

 

Резюме. ….. 

Ключові слова: …. 

 

Цей блок дублюється рос., англ. (3 мови!!!!!!) 

Вступ 

З нової стрічки – текст вступу, що закінчується сформульованою метою 

(слово „мета” – курсивом) 

Матеріали та методи 

З нової стрічки – текст 

Результати. Обговорення або окремо Результати 

             Обговорення (при умові достатності матеріалу) 

Джерела літератури по ходу статті цитується в квадратних скобках [1; 2; 3].  

Висновки та перспективи подальших розробок 



1…. 

Речення про перспективність дослідження 

Список літератури 
Посилання на літературні джерела в тексті подаються під номерами в 

квадратних дужках. Список літератури оригінальних робіт не повинен 

перевищувати 15 джерел, оглядових статей - 70 джерел, розташовуваних за 

алфавітом відповідно до сучасних вимог до цитування. У списку літератури 

прізвища наводяться спочатку російською та українською мовами, потім - 

іноземні в оригінальній транскрипції. Правила оформлення літератури 

повинні бути у відповідності вимогам Національної медичної бібліотеки 

США. 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 

 

Таблиця 1. Порівняльна... . 

Примітка. * - рівень достовірності 

 

Рис. 1. Порівняльна... . 

Примітки: 

 

Скорочення слів та термінів (за винятком загальновживаних назв фізичних, 

хімічних та математичних величин) не допускається. У статтях (тезах) назва 

бактерій писати з великої літери латинським шрифтом (наприклад, E.coli). У 

десяткових числах для позначення розрядів використовувати не крапку, а 

кому (0,1 або 3,84). Писати без пробілу: «%» (10%, 10-20%), (р <0,05), «±» 

(7,0 ± 0,5). Скорочення року давати як 2006-2016 рр. Найменування міст 

приводити повністю (наприклад, Івано-Франківськ). У статті має бути назва 

лише діючої речовини, що містить препарат. Торгова назва препарату 

допустима лише у розділі «Матеріали та методи»!!! 

Обов’язково наприкінці статті додати:  

Рецензент – д.мед.н., проф. Іванов І.І. ( як приклад), а також 

відомості про авторів  з телефоном або електор.поштою. 

Наприклад: Іванов Іван Іванович – к. мед.н., доцент кафедри загальної хімії 

Вінницького медичного університету імені М.І.Пирогова, іvanov@gmail.com   

тел. 0432 111 11111 

 

Окремим файлом надається розширена анотація статті з ключовими 

словами англійською мовою від 1,5 до 3 ст. тексту 

Структура: 

 

© Surname (Прізвище ім’я по батькові) 

UDC: (УДК: …….) 

Surname (Фамилия И.О.) 

The organization name in such order: institute, chair (address:   st., house, country, 

index, e’mail)   

mailto:іvanov@


(Назва організації в такому порядку: інститут, кафедра (адреса: вул., буд., м., 

країна, індекс, e-mail) )  

 

Article name (Назва статті: набирається маленькими жирними буквами 

як звичайне речення, далі Регістром переводяться в прописні) 

Introduction (Вступ) 

Коротко актуальність, мета і задачі роботи 

Materials and methods (Матеріали і методи)  

Results (Результати) 

Наводять весь цифровий матеріал без обговорення, таблиць, рисунків 

Conclusion (Висновки) 

Наводять висновки 

Key words: (Ключові слова: ..) 

 

Супроводжуючі документи: 

1. експертний висновок 

2. направлення до друку 

3. рецензія доктора наук з фаху виконаної роботи. Підпис рецензента 

друкується у ж-лі. 
4. підпис проректора з науки «До друку» на 1-му екземплярі статті. 

5. Довідка про плагіат, завірена проректором. 

6. Авторська довідка: звання, посада, «контакт». 

Рукопис наукової статті (тези), що надійшла до редакції журналу без довідки 

про плагіат, перевіряється у системі «Антиплагіат» ВНМУ імені М.І. 

Пирогова. 

Неприпустимо використання несумлінного текстового запозичення і 

привласнення результатів досліджень, які не належать авторам статті. 

Редакція залишає за собою право перевірки рукописів на плагіат. Текстове 

схожість в обсязі понад 20% вважається неприйнятним. 

Не можна направляти в редакцію роботи, надруковані в інших виданнях.  

Cтатті, супровідні документи, документи про оплату (скановані) надавати в 

електронному вигляді: 

Е-mail: vitaliy.klivak@gmail.com 

Назва файлів подається за прізвищем першого автора. 
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ реєстраційного внеску, статей 

ФОП Мороз Лариса Василівна 

ЗКПО 2406804585 

Вінницька філія АТ «Укрексімбанку» 

Код банку: 322313, МФО 322313 

Рахунок № 26004000002993 

Платник єдиного податку 3 групи , 5% 

Необхідно вказати ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ – «Організаційний внесок за 

участь у науковому конгресі».  

Відскановану квіітанцію (чек) необхідно надіслати за адресою: 

vitaliy.klivak@gmail.com 


