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Шановні автори! 
Будь ласка, ознайомтеся з детально викладеними 

вимогами до оформлення статей для публікації в жур-
налі, які складені з урахуванням вимог Наказу № 112 
(“Про публікування результатів дисертацій на здобуття 
наукових ступенів доктора і кандидата наук”) і вимог до 
видань, включених до “Переліку наукових фахових ви-
дань України” згідно з Наказом № 1021 від 07.10.2015 р. 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Усі матеріали повинні бути оформлені відповідно 
до таких вимог:

1. Рукопис.
1.1. Формат тексту. Рукопис надсилається до редак-

ції в електронному вигляді в форматі MS Word (роз-
ширення .doc, .docx, .rtf), гарнітура Times New Roman, 
кегль 12, інтервал 1,5, поля 2 см по обидві сторони. 
Виділення в тексті можна проводити тільки курсивом, 
але не підкресленням. З тексту необхідно видалити всі 
повторювані пропуски і зайві розриви рядків (в авто-
матичному режимі через сервіс Microsoft Word “Знайти 
і замінити”).

1.2. Обсяг тексту рукопису, включаючи список літе-
ратури, таблиці, ілюстрації, підписи до них, повинен 
складати для оригінальних статей 10-12 сторінок фор-
мату А4 (до 5000 слів), огляду літератури – 15-18 сторі-
нок, повідомлень про спостереження з практики – 4-6 
сторінок, рецензій – 4 сторінки.

Увага! Питання про публікацію в журналі вели-
кої за обсягом інформації вирішується індивідуально, 
якщо, на думку редколегії, вона становить особливий 
інтерес для читачів.

1.3. Крім наукових статей, журнал публікує мате-
ріали з історії медицини, біографічні нариси і ювілеї, 
некрологи, дискусійні статті з різних проблем спеці-
альності, статті про з’їзди, конференції, статті з обміну 
досвідом, рекламні матеріали, рецензії та ін.

1.4. Мова публікації. До публікації в журналі прийма-
ються рукописи українською, російською або англій-
ською мовами. Метадані статті публікуються трьома 
мовами (українською, російською, англійською). При 
наборі тексту латиницею важливо відповідно встанов-
лювати її на клавіатурі.

Наприклад, неприпустимо замінювати латинську 
букву “і” українською літерою “і”, незважаючи на візу-
альну ідентичність.

2. До обов’язкових структурних елементів статті на-
лежать:

– титульна сторінка;
– резюме;
– ключові слова;
– текст статті (включаючи таблиці, малюнки);
– додаткова інформація;
– література.
2.1. Титульний лист повинен містити подану укра-

їнською, російською та англійською мовами наступну 
інформацію: УДК статті; назва статті має повноцінно 
відображати предмет і тему статті, не бути надмірно 

короткою, але і не містити більше 100 символів. На-
зва пишеться рядковими літерами, крім великої літери 
першого слова та власних назв.

2.2. Резюме (реферат) складається трьома мо-
вами (українською, російською, англійською). 
Авторське резюме до статті є основним джере-
лом інформації у вітчизняних і зарубіжних ін-
формаційних системах і наукометричних базах 
даних, в яких індексується журнал. Обсяг резюме 
має становити близько 250 слів або до 2000 тисяч зна-
ків. Резюме повинно бути структурованим і включати 
обов’язкові рубрики: “Актуальність”; “Мета досліджен-
ня”; “Матеріали і методи”; “Результати”; “Висновки”. Об-
сяг розділу “Результати” повинен становити не менше 
50% від загального обсягу. Резюме оглядів, лекцій, дис-
кусійних статей складаються у довільній формі.

Текст повинен бути зв’язним, із використанням 
слів “отже”, “більше”, “наприклад”, “у результаті” 
тощо. Реферат англійською повинен бути складений 
грамотно, не перекладайте його дослівно з допомо-
гою електронного перекладача! В англомовному ре-
зюме слід використовувати активні форми дієслова. 
Резюме не повинне містити абревіатур, за винятком 
загальноприйнятих (наприклад, ДНК), виносок, по-
силань на літературні джерела.

2.3. Ключові слова (Key words). Необхідно вка-
зати 3-6 слів або словосполучень, відповідних змісту 
роботи, які сприятимуть індексуванню статті в пошу-
кових системах. У ключові слова оглядових статей слід 
включати слово “огляд”. Ключові слова повинні бути 
ідентичні українською, російською та англійською мо-
вами, їх слід писати через крапку з комою.

2.4. Таблиці мають бути виконані гарнітурою Times 
New Roman, 10 кеглем, без службових символів усеред-
ині. Публікації, що містять таблиці, виконані за допо-
могою табулятора, розглядатися не будуть. Таблиці по-
винні бути побудовані наочно, мати назву, їх заголовок 
має точно відповідати змісту граф. У тексті необхідно 
вказати місце таблиці та її порядковий помер.

2.5. Текст статті. Структура повного тексту руко-
пису, присвяченого опису результатів оригіналь-
них досліджень, повинна відповідати загально-
прийнятим шаблонам і містити обов’язкові роз-
діли: “Вступ”; “Мета”; “Матеріали і методи”; “Ре-
зультати”; “Обговорення”; “Висновки”.

2.6. Пристатейний список літератури – “Літе-
ратура”. Оптимальна кількість цитованих робіт в ори-
гінальних статтях і лекціях становить 20-30 джерел, в 
оглядах – 40-60 джерел. Бажано цитувати оригінальні 
роботи, опубліковані протягом останніх 5-7 років у 
зарубіжних періодичних виданнях. Також намагайте-
ся звести до мінімуму посилання на тези конферен-
цій, монографії. У список літератури не включаються 
неопубліковані роботи, офіційні документи, рукописи 
дисертацій, підручники і довідники. Повинна бути 
представлена додаткова інформація про стат-
ті – DOI, PubMed ID та ін. Якщо в списку менше 
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половини джерел мають індекси DOI, стаття не 
може бути опублікована в міжнародному на-
уковому журналі. Посилання повинні перевірятися 
перед комплектацією списку використаних джерел че-
рез сайт http://www.crossref.org/guestquery або https://
scholar.google.com.ua.

Кожне джерело слід поміщати з нового рядка під 
порядковим номером, який вказується в тексті статті 
арабськими цифрами в квадратних дужках.

Джерела з кириличним написа нням необ-
хідно дублювати англомовним варіантом; на-
водять офіційну назву видання латиницею або 
транслітеровану, якщо немає офіційної. При-
клад: Ivanov AA, Petrov RK. Arthrodesis of the ankle 
joint. Visnyk Orthop Traum Protez. 2019; 4:34-39. 
DOI: 000000000000000 (in Ukrainian, or Russian, or 
Serbian etc.).

У списку всі роботи перераховуються в порядку 
цитування, а не в алфавітному порядку. Список літе-
ратури може бути оформлений у два способи. Пер-
ший – відповідно до ДСТУ 8302:2015 “Інформація 
та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 
положення та правила складання” з урахуванням пра-
вок (код УКНД 01.140.40). Другий – відповідно до 
стилю Ванкувер.

Автор несе відповідальність за правильність даних, 
наведених у списку літератури.

2.7. Відправка рукопису. До розгляду приймаються 
рукописи, раніше ніде не опубліковані і не спрямо-
вані для публікації в інші видання. Стаття відправля-
ється на електронну адресу редакції у вигляді єдиного 
файлу, що містить усі необхідні елементи (титуль-
ний лист, резюме, ключові слова, текстова частина, 
таблиці, список використаної літератури, відомості 
про авторів). Окремими файлами в цьому ж листі ви-
силаються супровідні документи і копії ілюстрацій 
(малюнків, схем, діаграм) у форматах тієї програми, 
в якій вони були створені. Якщо ілюстрації в статті 
представлені у вигляді фотографій або растрових зо-
бражень, необхідно подати їх копію в форматі *JPG 
або *TIF, оригінальним розміром, із роздільною здат-
ністю 300 точок на дюйм. Фізичний розмір у санти-
метрах повинен бути достатнім для однозначного 
сприйняття і легкого прочитання змісту ілюстрації. 
Колірна палітра RGB або CMYK, без компресії. Ілю-
страції повинні бути контрастними і чіткими.

Супровідна документація. До оригінальної статті 
додаються: супровідний лист від керівництва уста-

нови, в якому проводилося дослідження; декларація 
про наявність або відсутність конфлікту інтересів; 
авторська угода. Ці документи в електронному (від-
сканованому) вигляді надсилаються на електронну 
адресу редакції разом зі статтею, яка подається до 
публікації.

На окремій сторінці подають інформацію 
трьома мовами (українська, англійська, росій-
ська): прізвище, ім’я, по батькові кожного  авто-
ра; наукові ступінь та звання, посаду, місце робо-
ти з офіційною адресою установи, e-mail, теле-
фон, реєстраційний номер ORCID Science (якщо 
є). Вказати автора для листування.

3. Усі статті обов’язково рецензуються. Стаття може 
бути повернена автору для виправлення або скорочення.

4. Плагіат і вторинні публікації. До публікації в жур-
налі не приймаються рукописи з недобросовісним 
текстовим запозиченням і привласненням результатів 
досліджень, які не належать авторам цього матеріа-
лу. Щоб перевірити статтю на оригінальність, можна 
скористатися програмою Advego plagiatus. Редакція 
зберігає за собою право перевірки поданих рукописів 
на наявність плагіату. Текстова схожість в об’ємі понад 
20% вважається неприйнятною.

Статті, що раніше були опубліковані або направлені 
в інші журнали чи збірники, не приймаються.

Стаття має бути ретельно відредагована і вивірена 
автором. Перед відправкою рукопису ретельно пере-
вірте і переконайтеся, що усі вищезгадані вимоги ви-
конані.

Автори несуть відповідальність за наукове та лі-
тературне редагування поданого матеріалу, цитат і 
посилань, але редакція залишає за собою право на 
власне редагування статті (наукового і літературного 
характеру, а також на скорочення статті, що не пере-
кручує її зміст) чи відмову авторові у публікації, якщо 
поданий матеріал не відповідає за формою або змістом 
вищезгаданим вимогам. Матеріали, що не відповідають 
наведеним стандартам публікацій у журналі “Вісник 
ортопедії, травматології та протезування”, не розгляда-
ються та не повертаються. Дискети, диски, рукописи, 
рисунки, фотографії та інші матеріали, надіслані в ре-
дакцію, не повертаються.

Статті, автори яких є передплатниками журналу, 
публікуються позачергово (при наданні копії квитанції 
про передплату).

Матеріали для публікації надсилайте на елек-
тронну адресу: atou@ukr.net.

Адреса редакції: 01 054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27. 
Тел.: (044) 486–42–49, 486–60–65, тел./факс (044) 486–66–28, e-mail: atou@ukr.net

Засновники та їх адреса: ВГО “Українська Асоціація ортопедів-травматологів”, 
ВГО “Українська Асоціація спортивної травматології,

хірургії коліна та артроскопії”, ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, 
01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27.

Видається 4 рази на рік. Мова видання: українська, російська, англійська.
Сфера розповсюдження — загальнодержавна.
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