
 

 
 

Журнал швидкої публікації Ваших статей і 
матеріалів конференцій  

Новини в області реабілітації, курортології, 
бальнеології для лікарів і пацієнтів  

Рецензоване фахове видання для публікації 
результатів дисертаційних робіт 

Кольоровий друк 
OPEN ACCESS JOURNAL  

Шановні колеги! 

Журнал «МЕДИЧНА ГІДРОЛОГІЯ та РЕАБІЛІТАЦІЯ» 
запрошує Вас опублікувати наукові роботи  

Для публікації в журналі приймаються 
оригінальні статті (експериментальні та клінічні 

дослідження), теоретичні роботи та огляди 
літератури з напрямків:  

• медична, професійна, спортивна, 
психологічна, соціальна реабілітація і 

адаптивна медицина  

• екологічна реабілітація, кліматологія і 
кліматотерапія  

• бальнеологія, бальнеотехнологія і 
бальнеотерапія, фізіотерапія, 

фітотерапія та інші методи лікування 
та реабілітації  

• курортологія та організація курортної 
справи  

• історія науки, наукова хроніка, рецензії 
та ін. 

Наказом Міністерства освіти і науки України за   
№1279 від 06.11.2014 р. журнал включений до 
переліку фахових видань, в яких можуть 
публікуватися результати дисертаційних робіт 

Детальну інформацію Ви можете одержати 
за тел. редакції: 093 211 5070, 050 176 0867 
 
e-mail для листування та надсилання 
рукописів: redactmhar@gmail.com 

За результатами  
Бібліометрики української науки  

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=jour_g
oogle_1409 

 
у 2014 р журнал посідав у Топ 100 найбільш 
цитованих у Google Scholar українських 
наукових періодичних видань: 

• 36 місце серед всіх періодичних наукових 
видань; 

• 5 місце серед видань медико-біологічного 
профілю. 
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Матеріали  
XV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО – 

ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«Фізична та реабілітаційна медицина в 

Україні: стан, проблеми, шляхи їх вирішення у 
світлі вимог ВООЗ, Секції та Ради фізичної 
 та реабілітаційної медицини Европейського 

союзу медичних спеціалістів» 
11-12 грудня 2015р. 

 
ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ 

Тези доповідей  

Загальні вимоги: Текст (Times New Roman, 11 pt, 
інтервал 1,0) формують українською, російською 
або англійською мовою з використанням 
текстового редактора Microsoft Word.  Поля: 
верхнє та праве - 1,5 см, ліве та нижнє - 2,5 см. 
Папір А4, орієнтація книжкова. Абзацний відступ 
0,5 см. Розмір тез: до 2000 знаків (з пробілами).  
 
Заголовок: ініціали та прізвища авторів (жирним 
шрифтом); назва (жирним шрифтом, великими 
літерами); організація, населений пункт 
(курсивом); e-mail.  
Текст – розміщується через 2 інтервали після 
заголовку, повинен містити такі структурні 
підрозділи: актуальність і мета дослідження; 
методи; результати; висновки; при необхідності - 
посилання на гранти і літературні джерела 
(курсивом).  
 
Тези не редагуються, відповідальність за вміст 
роботи несуть автори.  
Оплата за друк матеріалів: тези – 50 грн;  статті – 
50 грн за 1 сторінку. 

Електронний варіант рукопису надсилати  
до 10 листопада 2015 р. в Оргкомітет  

і на адресу редакції: redactmhar@gmail.com 

Статті 

Рукопис подається українською, російською або 
англійською мовою. Обсяг статті не лімітований.  

Структура роботи  

Заголовок: УДК, ініціали та прізвища авторів, 
назва, організація та її структурний підрозділ, 
населений пункт, e-mail.  

Розділи:  
• резюме (мовою оригіналу); 
• вступ;  
• матеріали і методи дослідження; 
• результати та їх обговорення; 
• висновки; 
• література;  
• два резюме іншими робочими мовами 
журналу (ініціали та прізвища авторів, назва, 
організація та її структурний підрозділ, місто, 
текст резюме, ключові слова);  
• підписи до ілюстрацій.  
 
У тексті статті повинно бути підтверджено 
відповідність наукового дослідження вимогам 
біологічної та медичної етики та відсутність 
конфлікту інтересів авторів. 

Технічне оформлення 

Текст (Times New Roman, 11 pt, інтервал 1,0) і 
таблиці (Times New Roman, 10 pt, інтервал 1,0), 
формують з використанням текстового редактора 
Microsoft Word.   

Поля: верхнє та праве - 1,5 см, ліве та нижнє - 2,5 
см. Папір А4, орієнтація книжкова. Абзацний 
відступ 0,5 см.  

Список літератури подається за алфавітом або в 
порядку цитування. Бібліографічний опис джерел 
оформлюється в стилі Vancouver 
(www.library.uq.edu.au/training/citation/vancouv.pdf). 
Перелік авторів роботи наводиться повністю. 

Зразок: Автор АА, Автор ББ. Назва роботи. Назва 
журналу. 2000;58(4):1-10.  

В тексті посилання на джерело літератури 
позначається порядковим номером у квадратних 
дужках. 

Ілюстрації подаються у вигляді окремих файлів. 
Рисунки повинні мати позначення одиниць 
вимірювання, фотографії – масштаб. Ілюстрацію 
має супроводжувати вичерпний підпис, який 
дозволяє зрозуміти представлені дані без 
звернення до тексту статті.  Графіки та діаграми 
подаються у вигляді файлів графічного редактора, 
в якому їх виготовлено. В тексті статті наводиться 
посилання на кожну ілюстрацію в круглих дужках.  

Рукописи статей рецензуються. Статті, що не 
відповідають вказаним вимогам, а також 
опубліковані раніше або спрямовані для 
публікації в інші видання, до публікації не 
приймаються.  

Окремим файлом надсилаються відомості про 
авторів та контактна інформація (обов’язково). 

Електронний варіант рукопису надсилати на 
адресу редакції: redactmhar@gmail.com 
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