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(ВКЛЮЧЕНИЙ ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ) 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ 
 

 

1. Редакція журналу бере до публікації оригінальні й оглядові статті з різних проблем 

клінічної та експериментальної медицини англійською мовою. 

 

2. Стаття може бути написана тільки англійською мовою. Редакція просить авторів 

заздалегідь подбати про якість перекладу, оскільки матеріал підлягає не тільки 

фаховому, а й мовному рецензуванню. 

 

3. Стаття подається до редакції виключно шляхом реєстрації на сайті 

http://inter.knmu.edu.ua.  

 

4. Журнал використовує платформу Open Journal System. Автор несе відповідальність за 

правильне введення даних в систему, що стосуються його імені, наукового ступеню, 

посади, контактних даних. Всім авторам рекомендується отримати ORCID* 

(http://orcid.org/) та навести його під час реєстрації для правильної ідентифікації в 

майбутньому. Вся подальша комунікація щодо технічних питань буде проводитись 

ВИКЛЮЧНО електронним листуванням з найменованим відповідальним автором.  В 

той же час мають бути наведені електронні адреси та афіліації усіх співавторів.  

 

5. Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за точність наведених 

фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших 

відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають 

відкритій публікації. 

 

6. Кожна стаття піддається подвійному сліпому рецензуванню фахівцями з даного 

наукового напрямку, які пропонуються відповідальним за секцію членом редакційної 

колегії. 

 

http://inter.knmu.edu.ua/
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7. Етика публікацій – кожна стаття піддається перевірці на плагіат. У випадку плагіату 

рукопис відхиляється, про що повідомляються всі члени авторського колективу. 

 

8. Файл(и) зі змістом статті мають бути у форматі редактора Word або .rtf., ім'я файла 

(латинськими літерами) відповідає прізвищу першого автора. Весь текстовий матеріал 

статті повинен міститися в одному файлі. Текст статті слід набирати шрифтом Times 

New Roman (або іншим), кегль 14, міжрядковий інтервал – полуторний. У статті не 

повинно бути переносу слів та макросів. Загальний об’єм оригінальної статті не має 

бути меншим ніж 7 сторінок тексту (біля 2500 слів), оглядової статті – меншим за 10 

сторінок (біля 3000 слів) 

 

9. Текст статті може бути ілюстрований таблицями, графіками, схемами, діаграмами 

будь-якого ступеня складності, фотографіями мікропрепаратів. Таблиці повинні мати 

вертикальну орієнтацію й створюватися за допомогою майстра таблиць (опція 

«Таблиця - вставити таблицю» редактора Word), заголовок і номер (якщо їх не менше 

двох). Формули створюються за допомогою редактора формул MS Equation (Вставка-

Об'єкт-Equation 2.0), графіки й діаграми - за допомогою MS Graph, MS Excel). 

Фотографії та інші растрові зображення треба подавати в оригіналі й/або окремими 

файлами TIFF, Photoshop PSD із роздільною здатністю не менш 300 dpi.  

 

 

10. Оригінальні статті пишуться за такою схемою:  

 УДК 

 Назва статті (має бути не більшою за 50 знаків та повністю розкривати сутність 

матеріалу)  

 Автори (прізвище, ім'я, по батькові)  

 Установа (університет, інститут, академія, клініка), країна  

 Вступ має надавати кваліфіковану інформацію про стан проблеми (вирішені та 

невирішені аспекти), що є підґрунтям для формулювання мети (гіпотези) 

 Мета (гіпотеза), об’єкт та методи дослідження (має бути наведений дизайн, 

критерії включення, засоби втручання, методи оцінки результатів і т.і). Також 

для клінічних досліджень необхідно вказувати наявність поінформованої згоди 

від пацієнтів та відповідність дослідження вимогам етики. 

 Декларування конфлікту інтересів 
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 Результати досліджень та їх обговорення (можуть надаватися як разом, так і 

окремо, а також можуть бути логічно структуровані у підрозділи за бажанням 

автора). У обговоренні необхідно наводити посилання на аналогічні роботи або 

такі, що обгрунтовують сутність отриманих автором даних та дозволяють 

робити певні висновки. 

 Висновки мають бути максимально лаконічними та розкривати мету. 

 

11. Список літератури становить не менше 10 джерел для коротких повідомлень та 

клінічних випадків, 20 джерел для оригінальних статей та не менше 50 для оглядових 

матеріалів, які нумеруються згідно порядку згадування в тексті. Кількість іноземних 

посилань не повинна становити менш, ніж 50% процитованих джерел. 

12. Список посилань оформлюють згідно міжнародних вимог REFERENCES (APA 

FORMAT–6TH EDITION). Посилання в тексті наводяться у квадратних дужках […]. 

Якщо необхідно зробити цитування, потрібно вказати відповідний номер джерела та 

сторінку через кому [10, c.81]. 

13. Якщо джерело надається кирилицею, необхідно провести транслітерацію та у дужках 

навести повний переклад посилання на англійську мову [приклад: Cpuzyak M., 

Shapovalova V., Voron'zhev І., Kramnіj І. (2008) Bronholegeneva displazіya (ponyattya, 

termіnologіya, promenevadіagnostika [Bronchopulmonary dysplasia (concepts, terminology, 

radiodiagnosis)]. Ukraїns'kij Radіologіchnij zhurnal, no 5, рр.386-392.]. Для транслітерації 

можна користуватися сайтом http://translit.net/ або іншими аналогічними ресурсами. 

 

14. Зразки цитувань згідно вимог APA FORMAT–6TH EDITION: 

 
JOURNAL ARTICLES: 
 

[1] One Author 
Williams, J. H. (2008). Employee engagement: Improving participation in safety. Professional Safety, 53(12),40-45. 

 
[2] Two to Seven Authors [List all authors] 

Keller, T. E., Cusick, G. R., & Courtney, M. E. (2007). Approaching the transition to adulthood: Distinctive   profiles of 
adolescents aging out of the child welfare system. Social Services Review, 81, 453-484. 

 
[3] Eight or More Authors [List the first six authors, … and the last author] 

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J.-Y., Coatsworth, D., Lengua, L.,...Griffin, W. A. (2000). An experimental 
evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. 
 
 
E-JOURNAL ARTICLES: 
 

[4] Senior, B., & Swailes, S. (2007). Inside management teams: Developing a teamwork survey instrument. British Journal of 
Management, 18, 138-153. doi:10.1111/j.1467-8551.2006.00507.x 
 

[5] Online Report from a Nongovernmental Organization  
Kenney, G. M., Cook, A., & Pelletier, J. (2009). Prospects for reducing uninsured rates among children: How much can 
premium assistance programs help? Retrieved from Urban Institute website: http://www.urban.org/url.cfm?ID=411823 
 

http://translit.net/
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NOTE: Use the journal’s home page URL (or web address) if there is no DOI.  This may require a web search to locate 
the journal’s home page. There is no period at the end of web address.  Break a long URL before the punctuation. 
(See also INTERNET) 
 
BOOKS: 

[6] Author, A. A. (Year of publication). Title of work: Capital letter also for subtitle. Location (city, state): Publisher. 
 
 

EDITED BOOK: 
[7] Prasad, A.S. (1982) Clinical and Biochemical Spectrum of Zinc Deficiency in Human Subjects. In: Prasad, A.S., Ed., Clinical, 

Biochemical and Nutritional Aspects of Trace Elements, Alan R. Liss, Inc., New York, 5-15. 
 
CHAPTER OF BOOK: 

[8] Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of chapter. In A. A. Editor & B. B. Editor (Eds.), Title of book 
(pages of chapter). Location: Publisher. 
 
CONFERENCE PROCEEDINGS: 
Clare, L., Pottie, G. and Agre, J. (1999) Self-Organizing Distributed Sensor Networks. Proceedings SPIE Conference 
Unattended Ground Sensor Technologies and Applications, Orlando, 3713, 229-237. 
 
THESIS: 

[9] Heinzelman, W. (2000) Application-Specific Protocol Architectures for Wireless Networks. Ph.D. Dissertation, 
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge. 
 
INTERNET: 

[10] Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. Title of Journal, volume number, page 
range. doi:0000000/000000000000 or http://dx.doi.org/10.0000/0000 
 

[11] Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. Title of Online Periodical, volume 
number(issue number if available). Retrieved from  
http://www.someaddress.com/full/url/ 
 

[12] Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. Title of Journal, volume number. Retrieved 
from http://www.journalhomepage.com/full/url/ 
 
 
 

15. Резюме (біля 250 слів або 1500 знаків) із назвою й прізвищем автора, а також ключові 

слова надається трьома мовами (англійською, українською та російською) для статей 

з України, двома мовами – (російською, англійською) для статей з СНД, англійською 

для інших країн. В резюме не має міститися інформація, що дозволяє ідентифікувати 

установу, в якій проводилось дослідження (що необхідно для засліпленого 

рецензування). Структура резюме повинна відповідати структурі основного тексту 

статті. 

 

16. Резюме супроводжується 4-7 ключовими словами/фразами, які є обов'язковими та 

повинні точно відображати тему і оптимально характеризувати викладений матеріал і 

викладаються в алфавітному порядку. 

 

17. Текст і всі матеріали стосовно статті треба ретельно вивірити; цитати, таблиці, 

ілюстрації, формули, відомості про дозування. 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.0000/0000
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18. Перша сторінка повинна містити таку інформацію: 

 Назва статті, автори, установа 

 Контактні дані ВСІХ співавторів (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, учене 

звання, місце роботи, посада, телефон та e-mail ). Слід указати, хто з авторів – є 

контактною особою по даному матеріалу.  

 Анотації та ключові слова у наступному порядку: англійська, українська, російська 

 

19. Публікація матеріалів є безкоштовною і здійснюється після позитивних відзивів на 

поданий матеріал. 

 

20. Публікація статей не є прибутковою для авторів. Матеріал, поданий до редакції 

поверненню не підлягає. 

 

 

21. Редакція не бере до друку матеріал, представлений в інші видання або раніше 

опублікований. 

 

 

22. За наявності питань щодо публікацій або у випадку технічних ускладнень під час 

реєстрації, інформацію можна отримати шляхом листування за електроною адресою 

редакційної колегії collegas@ukr.net. 

 

23. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка проводить 

рецензування, редагування й залишає за собою право на відхилення статей, що 

оформлені не за вимогами. 

 

 

mailto:collegas@ukr.net

