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ДО УВАГИ АВТОРІВ
Журнал "Довкілля та здо�

ров'я" публікує статті, що мі�
стять нові теоретичні та експе�
риментальні дані, результати
наукових досліджень стану здо�
ров'я населення і довкілля. Ру�
кописи повинні мати супровід�
ний лист і обсяг до 23 тис. зна�
ків з пробілами. Стаття має бути
підписаною усіма авторами, що
дає право на її публікацію та
розміщення на сайті журналу.

Не можна направляти до ре�
дакції роботи, які були надруко�
вані в інших виданнях.

Перевага надаватиметься ав�
торам, які надішлють копію пе�
редплатної квитанції.

Оформлення статті: УДК,
прізвище  та ініціали автора;
установа, де  працює автор;
назва статті (до 10 слів) має від�
бивати її зміст. Підпис, точна
адреса та телефон для зв'язку
обов'язкові. Мова — переважно
українська, можливі англійська
та російська.

Оформлення резюме: наз�
ва статті, прізвище, ініціали ав�
тора та короткий зміст статті з
зазначенням мети, матеріалів,
методів і основних результатів

(обсягом до 300 слів). Резюме
подають двома мовами (напри�
клад, стаття українською мо�
вою, резюме — англійською та
російською).

Ключові слова: не більше 5�
6, подаються трьома мовами
(українською, російською, ан�
глійською).

Стаття має містити розділ
"Література" (бібліографічний
опис посилань). Кількість дже�
рел у списку літератури не має
перевищувати 12�15 для оригі�
нальних статей та 40 — для
оглядових. У списку літератури
усі посилання подаються згідно
з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 мовою
оригіналу у порядку їх цитуван�
ня у тексті. Приклади офор�
млення бібліографічного опису
подано у Формі 23 ВАК України і
опубліковано // Бюлетень ВАК
України. — 2008. — № 3. — С. 9�
13 (див. сайт).

У посиланні вказуються не
більше 6 авторів (якщо авторів
7 і більше — вказують перші 6
авторів і додають, залежно від
мови оригіналу, "та ін.", "и др."
та "et al.".

Посилання на неопубліковані
роботи та роботи для обмеже�

ного користування, дисертації,
робочі документи ВООЗ та інших
організацій не допускаються.

За правильність та повноту
складання бібліографічних опи�
сів згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
відповідає автор. 

З метою включення публікацій
журналу до реферативної ана�
літичної бази даних SCOPUS ви�
давництва Elsevier редакція бе�
ре на себе відповідальність за
підготовку того ж списку "Літе�
ратура" у романському алфавіті
згідно з вимогами SCOPUS.

Статтю необхідно надсилати
на дискеті, CD�диску або елек�
тронною поштою. 

Формат текстових файлів:
doc, txt, rtf. Таблиці слід наби�
рати у програмах Word.

Направлені до редакції робо�
ти авторам не повертаються.
Роботи приймаються до друку
за результатами редакційного
рецензування.

Адреса редакції: 02660, 
м. Київ, вул. Попудренка, 50.
Тел.: (044) 559�34�45, 

(044) 559�73�73
Email: olgarada@meta.ua, 
litvi@ukr.net, igme@ukr.net
www.dovkil�zdorov.Kiev.ua

INFORMATION TO AUTHORS
Journal "Dovkillia ta zdorovia" (Environment & He�

alth) publishes the articles with new theoretical and
experimental data, results of investigations in the fi�
eld of the state of health of population and environ�
ment. The manuscripts should have a covering letter.
Volume of the paper shouldn't exceed 23 000 printed
symbols with spaces. The article should be signed by
each author, it gives a right for its publication and lo�
cation on the website of the journal. The articles, pu�
blished in other editions, are not accepted. 

Requirements to the article
Please indicate UDC, the author's (authors') surna�

me(s) and initials, official names of the institution
where the author works, article title (to 10 words)
should reflect its meaning. The signs of each author,
contact address and telephone number are neces�
sary. The articles are published in Ukrainian, Russian
and English.

The abstract should include the following in�
formation: title of the article, author's (authors') sur�
name(s) and initials, and information on the objecti�
ve, materials, methods and main results (to 300
words). The abstract should be in Ukrainian or Russi�
an and English.

Keywords: not more than 5�6 words in Ukrainian,
Russian and English.

The article should contain References. 
Requirements to the References
A number of the works in references should not ex�

ceed 12�15 in the original experimental work and 40
in the survey. References are given according to the
Ukrainian standard (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) in the ori�

ginal language and composed due to the order of cit�
ing in the text.

Not more than six authors are mentioned in the
References (if there are seven or more authors only
six names are given with following "et al."). 

One cannot refer to non�published works and
works of limited use, dissertations, working docu�
ments of the WHO and other organizations. 

Editorial board of the scientific journal "Environ�
ment & Health" calls attention of the authors to new
rules of references' presentation according to the
requirements of the SCOPUS (Elsevier) abstract ana�
lytical database. For the inclusion of the journal's ar�
ticles into SCOPUS (Elsevier) abstract analytical da�
tabase Editorial Board is responsible for the prepara�
tion of these References in Romance alphabet.

Examples of the References can be found on the
site of the journal.

The author sends a CD disk with text and abstract
with the title of the article and names of the authors.
Format of text files: doc, txt, rtf. Tables should be
in one of the current versions of the Word processing
packages.

The articles sent to the editorial board are not re�
turned to the authors. The articles are accepted for
publication according to the results of the editorial
review. 

Our address: Environment & Health 
50, Popudrenko Str., Kyiv, 02660,
Tel: + 38 (044) 559�34�45, (044) 559�73�73
Email: olgarada@meta.ua, litvi@ukr.net, 
igme@ukr.net
www.dovkil�zdorov.Kiev.ua
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