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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
СТАТЕЙ

REQUIREMENTS FOR THE
ARTICLES

Рукописи для публікації у журналі „Актуальні
питання суспільних наук та історії медицини”
приймаються в електронному варіанті.
Матеріали для публікації не повинні перевищувати 16 сторінок формату А-4, шрифтом
Times New Roman, 12 кеглем, через 1,5 інтервали;
верхнє і нижнє поля – 2 см., ліве – 3 см., праве –
1,5 (20.000 – 30.000 друкованих знаків без резюме
та ключових слів). Формати файлів - doc або.rtf.
Матеріали можуть перевищити зазначений
обсяг за умов видання тематичних номерів
журналу.
Рукописи приймаються українською, російською, англійською та французькою мовами.
1. У першому рядку ліворуч вказують індекс
УДК (жирний прямий) – тільки для українських
авторів.
2. У наступних рядках вказують: Прізвище,
Ім’я, По батькові (у називному відмінку виділити
жирним прямим), науковий ступінь, учене звання,
посада, місце роботи автора (без скорочень); якщо
авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками;
Назва статті – відступ від поперед-нього тексту
– 12 пгт, по центру прописними літерами,
виділити жирним;
3. Анотація та резюме:
Анотація подається усіма зазначеними мовами,
крім мови статті.
Анотація українською мовою – об’єм 600-800
знаків з пробілами, в ньому коротко викладається
актуальність теми статті, мета, зміст, перспективи
подальших досліджень; ключові слова – 5-10;
Резюме англійською мовою – 1200–1500 знаків
з пробілами (назва статті, прізвища та ініціали
авторів, текст анотації); ключові слова – 5-10;
Французькою мовою подається назва статті,
прізвища та ініціали авторів;
Резюме російською мовою – до 800 знаків з
пробілами (назва статті, ПІБ, текст резюме);
4. Текст статті повинен мати наступні
елементи:
4.1 постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
4.2 аналіз останніх досліджень і публікацій, на
які спирається автор; виділення невиріше-них
раніше частин загальної проблеми, яким
присвячується стаття;
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The manuscripts for publishing in journal
„Current issues of social sciences and history of
medicine” must be given in electronic version.
The materials for the publication must not
exceed 16 A4 size pages in 14 points Times New
Roman, 1,5 space; top and bottom margins – 2cm,
left – 3cm, right – 1,5 (20.000 – 30.000 characters
apart from resume and key words). Files format –
doc or rtf.
The materials can exceed the above of mentioned amount in case of thematic publications of
the journal.
We are waiting for the manuscript in
Ukrainian, Russian, English and French.
1. In the first line the index UCD (bold,
straight) is put to the left – only for Ukrainian
authors.
2. In the next lines the author’s last name, first
name and patronymic (in nominative case in bold
straight), scientific degree, academic status,
position, workplace (no abbreviations); if there
are several authors of the paper, information about
them should be given in different paragraphs;
Title (indention – 12, text alignment to the
center in bold italics);
3. Abstract and resume
Abstract filed all of these languages, in
addition to language article.
Abstract in Ukrainian – 600-800 symbols
including quadrates. The summary should include
article topicality, its aim, contents, perspectives of
further research, 5-10 of key terms.
Resume in English – up to 800 symbols
including quadrates (the topic of the article,
surnames and initials of its authors, summary
text); 5-10 of key terms.
Resume in French – up to 800 symbols
including quadrates (the topic of the article,
surnames and initials of its authors, summary
text); 5-10 of key terms.
Resume in Russian – up to 800 symbols
including quadrates; 5-10 of key terms.
4. Summary text should have the following
elements:
4.1 general statement of the problem and its
connection with important scientific or practical
aims;
4.2 analysis of the latest researches and
publications, which initiated the solutions of the
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4.3 формулювання мети статті (постановка
завдання);
4.4 виклад основного матеріалу дослідження з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
4.5 висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
4.6 список використаних джерел і літератури
(11 кегль).
4.7 карти, схеми, таблиці, фотографії (у тексті
або в кінці статті).
Останній підпункт не є обов’язковим.
Рисунки та графіки у статтю вставляють в
одному з форматів (jpeg, bmp, tif) з роздільною
здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні
оригінали). Написи на рисунках виконують
шрифтом основного тексту та розміру. Складні,
багатооб'єктні рисунки з нашаруваннями готувати
за допомогою графічних редакторів (CorelDraw,
PhotoShop та ін.).
Будуть прийматися як чорно-білі, так і
кольорові рисунки та графіки (кольорові будуть
вставлятися у електронному варіанті журналу на
веб-сторінці, а чорно-білі – у паперовому варіанті).
Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі
Word. Основний кегль таблиці 11, заголовок 12.
5. Посилання в тексті – прикінцеві, нумеруються поступово, відповідно до порядку їх
цитування в тексті. Приклад: „…”1
Зразок оформлення списку літератури:
Матяш І.Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх.
док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К.: Києво-Могилян.
акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового
щорічника „Україна дипломатична”; вип. 1).
Мойсей А. Народний календар румунів Буковини / А.А.Мойсей // Етнічна історія народів Європи: збірник наук. праць / наук. ред. В. Борисенко. – Київ: Унісерв. – 2005. – Вип. 18. – С. 66-72;
Ілюстрації і таблиці повинні бути пронумеровані, відповідно до порядку викладу
інформації.
В кінці статті потрібно написати „дані про
автора” за наступним зразком (до 800 друкованих
знаків):
Юлія Руснак – кандидат філологічних наук,
викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету. Після захисту кандидатської дисертації
„Лексика родинних обрядів у буковинському
діалекті” за спеціальністю 10.02.01. – „Українська
мова” автор продовжує дослідження у галузі діалектології, етнолінгвістики, викладання української мови як іноземної. У доробку науковця 26
публікацій.

108

given problem, used by the author; singling out of
previously unsolved parts of the general problem,
which are the focal point of the article;
4.3 statement of the aim of the article (task
definition);
4.4 laying out of the main research material
with full argumentation of the received scientific
results;
4.5 conclusions of the research and
perspectives of further studies in this area;
4.6 bibliography (11 point)
4.7 maps, schemes, tables, photographs (in the
text and at the end of the article).
The last sub point is not obligatory.
Pictures and graphics in the article should be of
one of the following formats (jpeg, bmp, tif) raster
at no less than 300 dpi (high quality original
materials should be submitted). Lettering on the
pictures are to be of the main text’s font and size.
Complex, multi-object pictures with layers should
be made with graphic editors (Corel draw,
Photoshop etc.)
Electronic submission of manuscripts is
strongly encouraged, provided that the text, tables,
and figures are included in a single Microsoft
Word file in both monochromatic and colored
version (the latter will be given in electronic
version, the monochromatic in paper form)
Tables are to be submitted as separate objects
in Word format with sizes, given to the page of
typesetting. Main table point 11, heading 12.
5. Reference in the text – at the end of the
article, should be numbered gradually, according
to their citing order in the text.
Example: „…”1
Sample of bibliography:
Moysey A. Folk calendar of Bukovyna Romanians / A. Moisei // Ethnic history of Europe peoples: scientific works / scient. editor V.Borysenko. – Kyiv: Uniserv. – 2005. – № 18. – Р. 66-72.
Illustrations and tables should be numbered
gradually, according to the citing order in the text.
At the end of the article you have to write
„information about authors” according to the
example:
Julia Rusnak – candidate of philological
sciences, professor of the Department of Social
Sciences and Ukrainian Studies of Bukovinian
Medical State University. After defending her dissertation „The vocabulary of family rituals in
Bucovina dialect” in the specialty 10.02.01. –
„Ukrainian language” by continuing research in
the field of dialectology, ethnolinguistics,
teaching Ukrainian as a foreign language. In the
works of the scientist are 26 publications.

