
Вимоги до наукової праці 
1. Мова публікацій: українська, англійська, російська. 
2. Одиниці виміру подавати в системі СІ. 
3. Наукова робота повинна бути виконана прозоро, згідно до положень доказової 

медицини та не нести жодного рекламного характеру. 
4. Наукова праця повинна відповідати нижчеперечисленим вимогам АБО бути 

раніше надрукованою в наукових журналах згідно їх вимог. 
Вимоги до оформлення: 

• Наукова праця подається виконаною в програмі MSWord. 
• Шрифт – «Times New Roman», кегль – 14, інтервал – 1,5, абзацний відступ –  

1,25 мм, вирівнювання – по ширині. Поля: 2,0 см з усіх сторін. Обсяг роботи 
складає 10-15 сторінок. 

Структура статті: 
• Шифр УДК; 
• Назва статті (великими літерами з жирним шрифтом, вирівнювання по 

середині); 
• Прізвище та ініціали автора (авторів) мовою статті; 
• Установа (назва установи, кафедра, місто, країна); 
• Резюме, що написане мовою статті та складає до 1500 знаків і містить зміст 

статті з чітко виділеними метою, медотами та результатами дослідження з 
висновком; 

• Ключові слова мовою статті – не більше п’яти. 
Основні розділи статті: 

1. Вступ. Надає читачу інформацію (у т.ч. довідкову), необхідну для розуміння 
актуальності проведення дослідження. Цей розділ повинен пояснити передумови 
проведення дослідження, виявлену актуальну проблему та надати аргументацію 
актуальності даного дослідження. 

2. Обґрутнування дослідження. Даний розділ надає читачу відповідь про 
необхідність проведення автором дослідження і має на меті висвітлити перед 
читачем невирішені частини досліджуваної проблеми. Даний розділ виконується 
на підґрунті інших наукових публікацій та досліджень (не більш як 5-ти річної 
давності) і містити не менше 40% іноземних джерел. Рівень самоцитування – не 
більше 30%. Рекомендується аналіз кожного з зазначених джерел із зазначенням 
проведеної роботи та невиконаних цілей.  

3. Мета дослідження. У даному розділі чітко формулюється мета дослідження, що 
логічно випливає з обґрунтування дослідження і може являти собою гіпотезу або 
прогнозовані наслідки, що автор намагається підтвердити чи спростувати. 

4. Матеріали та методи. Необхідно донести читачу репрезентативність 
представленого матеріалу (характеристики хворих чи інших об’єктів, спосіб 
відбору та умови, у яких це проводилось (з обов’язковим зазначенням бази 
дослідження) з достатньо детальною характеристикою для розуміння 



відповідності та правильності умов проведення дослідження. Необхідно 
обґрунтувати вибір методик проведення та критерії оцінки результатів 
застосованих методів. 

5. Результати дослідження. У даному розділі відображаються всі отримані під час 
дослідження результати без їх інтерпретації і в логічному порядку. 
Допускаються використання графіків, таблиць та малюнків без дублювання 
представленої в них інформації в текстовому виді. 

6. Обговорення результатів. У розділі висвітлюється власна точку зору на 
отримані результати, порівнючи отримані результати з результатами інших 
дослідників.  

7. Висновки. Вказуються результати дослідження в узагальненому вигляді 
відповідно до мети дослідження та можливості практичного застосування 
отриманих результатів.  

8. Малюнки та таблиці, на котрі посилаються в тексті статті (табл. 1, мал.1). Без 
обтікання. Малюнки – у форматах .JPG або .JPEG (не менше ніж 300 dpi). 
Таблиці не повинні містити порожніх клітинок. 

9. Література. Складається зі списку джерел, на котрі посилається та відповідає 
вимогам Vancouver Citation Style. Гіперпосилання не допустимі.  


