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«Український радiологiчний журнал» приймає 
до публiкацiї статтi про оригiнальнi дослiдження, огля-
ди літератури, лекції, рецензiї на книги, що стосують-
ся всiх галузей радiологiї та радiоонкологiї, матерiали 
про випадки з практики та з iсторiї радiологiї, дайджес-
ти радiологiчної науки та iнше за рiшенням редколегiї.

Рукописи мають вміщувати матерiали, що  
не публiкувалися ранiше та не були подані до iнших 
видань.

Редакція журналу не несе вiдповiдальностi за по-
гляди авторів статей, залишає за собою право скорочу-
вати та виправляти, а також подавати статтi, за згодою 
авторiв, у виглядi коротких повiдомлень.

До рукопису необхiдно додати:
– супровідний лист керівника закладу, в якому ви-

конувалась робота, де має бути обов’язково вказано, 
що надіслані матеріали ще ніде не були надруковані;

– примiрник Акта експертизи вiдповiдно до По-
ложення про порядок пiдготовки матерiалiв, призна-
чених для вiдкритого публiкування (Київ, 1992);

– три примiрники реферату обсягом 1 сторінка 
(тiльки для оригiнальних дослiджень) українською 
та росiйською мовами за такими роздiлами: мета робо-
ти, матерiали i методи, результати, висновки, ключовi 
слова (до 7 слiв або словосполучень).

– Матеріали в електронному вигляді (подаються 
після затвердження статті до друку):

– файл статті, виконаний у текстовому редакторі 
Word, анотації, відомості про авторів, що відповідає 
роздруківці статті. Всі формули набрані в редакторі 
формул MathType або Equation Editor 3.0.

– файли рисунків у форматі TIFF з роздільною 
здатністю 700 dpi для чорно-білої колірної гамми і 200 
dpi для півтонів сірого (кольорові рисунки не допуска-
ються). Геометричний розмір рисунків не має переви-
щувати розміри сторінки журналу (12 на 20 см).

– Копію квитанції про оплату.

Подання статті до розгляду для опублікування
Публікації можуть носити характер оригінального 

наукового дослідження практичного або фундамен-
тального напрямку, огляду сучасної літератури, лекції, 
клінічного спостереження, дискусії, дайджесту медичної 
інформації за окремими напрямками, інформації щодо 
медичних форумів, іншої актуальної інформації.

Матеріали друкуються українською, російською 
або англійською мовами.

Крім тексту матеріалу автори подають:
• ілюстративний матеріал (не більше 8 рисунків 

і таблиць);

• список цитованої літератури, причому давність 
щонайменше 50 % посилань НЕ має перевищувати  
10 років;

• три структурованих резюме (українською, 
російською та англійською мовами) з повною назвою 
матеріалу, ім’ям та по батькові авторів, ключовими сло-
вами (3–7 ключових слів або словосполучень);

• інформацію про авторів: поштову та електронну 
адресу, номер телефону (за бажанням) одного з авторів, 
відповідального за листування, для опублікування 
в журналі, а також додаткові номери телефонів, що за-
безпечать оперативний зв’язок редакції з авторами; вка-
зують назву установи, в якій працюють автори, місто; 
якщо авторів декілька і вони працюють у різних закла-
дах, необхідно позначками *, ** їх персоніфікувати.

Обов’язково слід вказувати наявність або від-
сутність фінансової зацікавленості авторів у будь-якій 
формі, конфлікту інтересів, залучення грантів тощо.

Неприпустимими є плагіат, фальсифікація ма-
теріалів, дублювання вже надрукованих матеріалів.

Перевага віддається матеріалам із максимальним 
ступенем доказовості наукових і медичних результа-
тів.

Матеріал надсилається в редакцію з офіційним на-
правленням від закладу, в якому виконано роботу.

Авторський оригінал подається у двох формах — 
роздрукований на папері та електронною поштою.

Електронна та друкована версії мають бути 
аналогічними.

Оформлення рукопису
Текст набирають у редакторі Microsoft Word (будь-

якої версії) гарнітурою Times New Roman, 12 пунктів, 
без табуляторів, переноси у словах відсутні.

• Усі спеціальні знаки набираються за допомогою 
команд «вставка/символ».

• Розмір аркушів — 210 на 297 мм (формат А4), 
орієнтація — книжкова.

• Інтервал між рядками — півтора, вирівнювання 
по лівому краю, поля з усіх боків по 20 мм.

Рисунки, таблиці, діаграми та формули мають 
бути включеними в текст і, бажано, з ним в одному 
файлі, а рисунки та фотографії додатково дублюються 
в окремих оригінальних файлах із відповідною нуме-
рацією.

• Таблиці слід будувати в редакторі Microsoft 
Word. Кожна таблиця повинна мати назву і порядковий 
номер.

• Інші ілюстративні матеріали (фотогра-
фії, рисунки, креслення, діаграми, графіки тощо) 
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позначаються як «рис.» і нумеруються за порядком 
їхнього згадування в статті.

• Діаграми та графіки виконуються у форматах 
MS Excel або MS Graph і роздруковуються на лазер-
ному принтері. Для зручності верстання до них дода-
ють вихідні дані, що використовувалися для побудови, 
та електронний варіант. Дозволяється використовува-
ти як ілюстрації чорно-білі рисунки, виконані профе-
сійно вручну, їх сканують і подають у форматі EPS.

• Надписи та позначення мають бути чіткими 
та добре читатися за умов зменшення зображення 
до розмірів журнальної колонки.

• Фотографії, ехограми подаються в електрон-
ному вигляді, відскановані з роздільністю не менше 
300 dpi та збережені у форматах TIFF або JPEG. Фо-
тографії пацієнтів подаються з їхньої письмової згоди 
або у такому вигляді, щоб особу хворого неможливо 
було встановити.

Якщо рисунок або таблиця з якихось причин (ве-
ликий обсяг, несумісність із редактором Word) не мо-
жуть бути вставленими в текст, на полях навпроти 
місця їх бажаного розташування ставиться квадратик 
із номером, наприклад: Табл. 1, Рис. 2.

Структура основного тексту має відповідати 
загальноприйнятій структурі для наукових матеріалів.

Статті, що містять результати експерименталь-
них досліджень, зокрема дисертаційних, і планують-
ся під рубрику «Оригінальні дослідження», склада-
ються з таких розділів:

• «Вступ» (з обов’язковим зазначенням мети ро-
боти);

• «Матеріали та методи»;
• «Результати та обговорення»;
• «Висновки»;
• «Список використаної літератури».
Ці публікації мають включати такі необхідні еле-

менти:
• постановка проблеми у загальному вигляді 

та її зв’язок із важливими науковими або практични-
ми завданнями;

• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спи-
рається автор;

• виділення нерозв’язаних раніше частин загаль-
ної проблеми, яким присвячується зазначена стаття;

• формулювання мети роботи;
• виклад основного матеріалу дослідження з по-

вним обґрунтуванням отриманих наукових результа-
тів;

• висновки та перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі.

Обсяг статей
1. Оригінальне дослідження — 10–12 стор.
2. Огляд — 10–14 стор. (до 80 посилань).
3. Лекція — 6–10 стор.
4. Клінічний випадок — 2–4 стор. (500–1000 слів, 

резюме — 100 слів).
Резюме до статті мають містити рубрики:
• «Мета роботи»

• «Матеріали та методи»
• «Результати та обговорення»
• «Висновки».
Обсяг резюме — одна друкована сторінка (не 

більше 300 слів).
Інші публікації (клінічні спостереження, лек-

ції, огляди, статті з історії медицини тощо) мо-
жуть бути оформлені інакше.

Якщо стаття містить опис експериментальних 
досліджень, зазначте, чи відповідала методика їхнього 
проведення Гельсінкській декларації 1975 року 
та її перегляду 1983 року.

Повідомте, чи методи знеболення та позбавлення 
життя тварин, якщо такі брали участь у дослідженнях, 
узгоджуються з «Правилами виконання робіт із вико-
ристанням експериментальних тварин», затверджени-
ми МОЗ України.

Правила цитування та оформлення спис-
ку використаних джерел відповідно до Ванкувер-
ського цитування та стилю посилань (детальнішу 
інформацію див. у довідниковому керівництві Citing 
& Referencing) http://guides.lib.monash.edu/citing-
referencing/vancouver

Ванкувер — це стиль нумерації посилань, 
що часто використовується в медицині та науці й 
складається з посилань на чужу працю в тексті, по-
значену числом, і послідовно пронумерованого 
списку посилань у кінці статті, що містить повну 
інформацію про відповідне текстове посилання. Він 
відповідає правилам, встановленим Міжнародним 
комітетом редакторів медичних журналів, який наразі 
підтримується Національною медичною бібліотекою 
США. Він також відомий як єдині вимоги до рукописів, 
що подаються в біомедичні журнали.

Загальні правила цитування:
Число присвоюється джерелу в тому порядку, 

в якому воно цитується в тексті.
Для повторної згадки використовується вже 

присвоєне джерелу число.
Використовуються арабські цифри (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9) у квадратних [] дужках.
Номери посилань зазвичай розміщуються в кінці 

речення.
Незалежно від формату важливо, аби пунктуація 

послідовно застосовувалася до всього документа.
Загальні правила застосовуються як до друко-

ваних, так і електронних статей.
• Вказати прізвище автора та щонайбільше два 

ініціали.
• Якщо авторів понад 1, вказати прізвища всіх 

авторів і розділити їх комою та пропуском.
• Для статей, в яких від 1 до 6 авторів, перелічити 

всіх авторів. Для статей із понад 6 авторів навести 
перші 6 авторів, потім додати «et al.».

• Назви журналів скорочувати (аби розшифрувати /  
знайти правильні скорочення див. PubMed Journals 
Database).

• Перед номерами сторінок ставити двокрапку.
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• Скорочувати місяці до їх перших трьох букв (без 
крапок).

• Давати номер тому (без пробілу) з подальшим 
номером випуску в дужках.

• Скорочувати номери сторінок, якщо це можливо 
(наприклад, 123–29).

Список літератури містить бібліографічний 
опис джерел, використаних при підготовці статті, 
що наводять як нумерований список мовою оригіна-
лу в порядку появи посилань у тексті (так звана «ван-
куверська числова система» — Vancouver Numerical 
System). До списку літератури включаються тільки ті 
роботи, що були процитовані у тексті й опубліковані 
чи прийняті до публікації (в останньому випадку після 
опису джерела наводять фразу «в печати» / «у друці» /  
«in press»). Неопубліковані роботи не включаються 
до списку джерел, але можуть бути згадані у тексті 
статті (описуються у виносках). Бібліографічний опис 
джерел складають відповідно до чинних міжнародних 
(ISO, ГОСТ) і державних (ДСТУ) стандартів з бібліо-
течної і видавничої справи (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

На всі джерела, перелічені у списку літератури, 
у тексті статті мають бути наведені посилання.

Бібліографічний опис кожного джерела має 
за наявності супроводжуватися його ідентифіка-
тором цифрового об’єкта (DOI — Digital Object 
Identifier), що наводиться через пробіл після бібліо-
графічного опису джерела. DOI видань можна зна-
йти на сайті http://www.crossref.org/guestquery/.

Бібліографія має бути коректною (відповідні 
результати повинні з’явитися в зазначеній статті), 
точною (правильний номер (випуск) і номери сторі-
нок і т. д.),сучасною (описувати останні досягнення 
у досліджуваному питанні), доступною (не повинна 
містити посилання на неопубліковані чи недрукова-
ні роботи). Рекомендовано список літератури укла-
дати не менш як з 10–12 джерел, з яких не менше  
50 % мають бути англомовні джерела, при чому част-
ка власних праць авторів статті у списку літератури 
має бути не більше 25 %. Не менш як 30 % від за-
гальної кількості джерел повинні становити джере-
ла, опубліковані за останні п’ять років. Частка статей 
із журналів  та зі збірників конференцій має станови-
ти не менше 50 % від списку літератури.

При включенні до списку літератури доцільно 
віддавати перевагу англомовним джерелам або пе-
рекладам англійською мовою іншомовних джерел, 
а також джерелам, що мають DOI та індексуються 
у наукометричних базах SCOPUS та/або Web of 
Science.

Транслітерований список літератури відповід-
но до вимог наукометричної бази SCOPUS є повним 
аналогом списку літератури і виконується шляхом 
транслітерації мови оригіналу латиницею. При цьо-
му порядок і кількість джерел у списку літератури 
мають залишатися незмінними. Посилання на англо-
мовні джерела не транслітеруються. Транслітерація 
української мови латиницею виконується на осно-
ві Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від  

27 січня 2010 р. (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 
55-2010-%D0%BF), російської — на основі ГОСТ 
7.79-2000 (ISO 9-95) (http://protect.gost.ru/document.
aspx?control=7&id=130715). Рекомендовано викорис-
товувати автоматичні засоби транслітерації (http://
translit.net).

ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ
І. Книжкові видання
Книга одного автора:
Семенов В. В. Внутренние болезни : учеб. посо-

бие / В. В. Семенов. — М. : Мысль, 2012. — 245 с.
Книга двох авторів:
Пытель Ю. А. Ошибки и осложнения при рентге-

нологическом исследовании почек и мочевых путей /  
Ю. А. Пытель, И. И. Золотарев. — М. : Медицина, 
1987. — 256 с.

Книга трьох авторів:
Кравцова Г. И. Врожденные дисплазии почек : 

патологическая анатомия, клиника, диагностика, лече-
ние / Г. И. Кравцова, Н. Е. Савченко, С. О. Плисан. —  
Минск : Беларусь, 1982. — 223 с.

Книга під заголовком (якщо авторів більше 4-х 
або книга видана за редакцією чи із зазначенням укла-
дачів):

Радионуклидная диагностика для практических 
врачей / под ред. Ю. Б. Лишманова, В. И. Чернова. — 
Томск : STT, 2004. — 394 с.

Клиническая фармация : справочник / сост. :  
И. И. Иванов, П. П. Петров. — Киев : Морион, 2013. 
— 120 с.

Автореферат дисертації:
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