
Шановні колеги! 

Редакція журналу «Магістр медсестринства» запрошує Вас до публікації 

статей в науково-практичному журналі «Магістр медсестринства», що  

видається Житомирським медичним інститутом Житомирської обласної ради 

двічі на рік (жовтень, квітень) у друкованому форматі та має міжнародний індекс 

ISSN, завдяки чому публікації в ньому відслідковуються міжнародними 

наукометричними базами, які формують індекс Гірша як для окремих науковців, 

так і для закладу в цілому. 

Науково-практичний журнал розміщує результати наукових досліджень за 

такими напрямами: 

- Медична освіта та наукові дослідження в медсестринстві;

- Громадське здоров’я.

Тематична спрямованість журналу:

- проблеми демографічного розвитку; організація медичної допомоги;

боротьба із соціально небезпечними хворобами; правове забезпечення охорони 

здоров'я; права та захист пацієнта й лікаря; управління охороною здоров'я; 

розвиток національної системи охорони здоров'я; сільська медицина; розвиток 

приватного сектору; розвиток стандартизації медичної допомоги; економіка 

охорони здоров'я; соціальні проблеми охорони здоров'я; доказова медицина; 

медичні кадри; проблеми медичної освіти; формування здорового способу 

життя; проблеми екології та охорони здоров'я; міжнародний досвід розвитку 

охорони здоров'я; історія медицини; фармація; на шляху до міжнародних 

стандартів; наукова дискусія в історичному аспекті; офіційна інформація; 

корпоративна інформація. 



ПРАВИЛА 

подання матеріалу для опублікування для авторів журналу 

«Магістр медсестринства»: 

Редакція просить авторів при оформленні статей керуватися такими правилами: 

Мова рукопису – українська 

Структура матеріалу: 

Актуальність проблеми - стан дослідження проблеми за літературними джерелами 

не пізніше 5-7-річної давності Мета дослідження. Матеріали та методи. 
Результати та їх обговорення – виклад основного матеріалу дослідження з 

обґрунтуванням отриманих статистично опрацьованих результатів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень 

Література 

Матеріали розташовуються у такій послідовності: 

- Індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по центру курсивом); 

- Назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац з 

вирівнюванням по центру); 

- Прізвище автора/авторів та ініціали (українською мовою, окремий абзац з 

вирівнюванням по центру); 

- Місце роботи: назва установи, назва країни - для іноземних авторів (окремий 

абзац з вирівнюванням по центру); 

- Анотація (1600-1800 знаків або 200-250 слів за структурою статті – актуальність 

проблеми, мета дослідження, матеріали та методи, результати та обговорення, висновки; 

курсив з вирівнюванням по ширині), ключові слова українською мовою (не більше 5); 

- Текст статті; 

- Список використаної літератури; 

- Анотації статті російською та англійською мовами. 

Вимоги до оформлення літератури: 

Література (від 5-15 літературних джерел) друкується в кінці статті відповідно до 

національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2015, Бібліографічний запис, в алфавітному 

порядку, посилання на літературні джерела обов’язкове. У тексті статті посилання 

позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4], [5, с. 17]. Перша цифра – номер джерела у 

списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розподіляються 

комою з пробілом, номер джерела крапкою з комою, наприклад, [7; 8]. Список літератури 

починається підзаголовком Література (з вирівнюванням по лівому краю напівжирним 

шрифтом). 

Технічні вимоги до оформлення матеріалів: 

Статті набираються на комп'ютері в текстовому редакторі MS Word 2003-2007 

шрифтом 14 пунктів з міжрядковим інтервалом - 1,5, абзац – 1,25, без табуляцій та переносів. 

Параметри сторінки: формат А 4, орієнтація – книжна. Поля зверху, знизу, зліва, справа – 2,0 

см. Необхідно використовувати однотипні лапки “”. Загальна кількість ілюстрацій (креслень, 

фотокопій, графіків, малюнків тощо), таблиць не повинна перевищувати чотирьох.  

Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) будуються в програмах Word або Excel та входять 

у загальний обсяг статті. Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію, формули набираються 

в редакторі «Microsoft Equation», малюнки – в графічних редакторах. 

Таблиці повинні бути підписані (напівжирний шрифт) з вирівнюванням по центру та 

пронумеровані (шрифт курсив) з вирівнюванням по правому краю, наприклад: (Link). 

Рисунки діаграми повинні бути пронумеровані та підписані (напівжирний шрифт) з 

вирівнюванням по лівому краю, наприклад: (Link). 

Не дозволяється користуватися для форматування тексту пробілами, табуляцією 

та ін., ставити переноси вручну або користуватися автоматичним переносом. 

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 20 000 знаків з пробілами. 

Мінімальна кількість сторінок – 5, максимальна - 14. 



Правила подання матеріалів до редакційної колегії: 

1. Електронний варіант у зазначеному форматі на інформаційному носії на адресу 

редакції або на e-mail - naukova.lab.zhmi@gmail.com; 
2. Анотації статі російською та англійською мовами (електронний варіант); 

3. На окремому аркуші відомості про автора, прізвище, ім’я по батькові, місце 

роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, електронна адреса, телефон 

для спілкування з редколегією. 
Статті, подані з порушенням вказаних вимог, РЕДАКЦІЯ НЕ РОЗГЛЯДАТИМЕ! 

Відповідальність за вірогідність та оригінальність поданих матеріалів (фактів, цитат, 

прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) покладається на авторів.  

Редколегія залишає за собою право перевірки статті на наявність плагіату та 

гарантує авторові захист авторських прав під час розгляду матеріалів. Статті, оформлені 

без дотримання правил, не розглядаються і не повертаються авторам. 

Редакція забезпечує рецензування статей, виконує спеціальне та літературне 

редагування, залишає за собою право скорочувати обсяг статей. Відмова авторам в 

опублікуванні статей може бути без пояснення її причини і не вважатиметься негативним 

висновком стосовно наукової та практичної значущості роботи. 

 

Термін подачі матеріалів до друку у квітневому номері – до 15 березня. 

 

Адреса для листування та подання матеріалів: 

10002, м. Житомир 

вул. Велика Бердичівська 46/15 

Житомирський Інститут Медсестринства 

 

З позначкою «У Магістр Медсестринства» 

Електронна адреса для листування: naukova.lab.zhmi@gmail.com 

Тел./факс: 0412-43-08-91 

 

mailto:naukova.lab.zhmi@gmail.com
mailto:naukova.lab.zhmi@gmail.com

