ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
для журналу «Інтегративна антропологія»
До розгляду приймаються статті, які відповідають
тематиці журналу й нижченаведеним вимогам.
1. Стаття надсилається до редакції у двох примірниках, підписаних усіма авторами. Вона супроводжується направленням до редакції, завізованим підписом керівника та печаткою установи, де виконано роботу, а для вітчизняних авторів — також експертним
висновком, що дозволяє відкриту публікацію. До неї на
окремому аркуші додаються відомості про авторів, які
містять учене звання, науковий ступінь, прізвище, ім’я
та по батькові (повністю), місце роботи та посаду, яку
обіймає автор, адресу для листування, номери телефонів і факсів. Якщо у статті використано матеріали,
які є інтелектуальною власністю кількох організацій і
раніше не публікувалися, автор має надати дозвіл кожної з цих організацій на їх публікацію.
До розгляду приймаються лише статті, виконані з
використанням комп’ютерних технологій. При цьому
до матеріалів на папері обов’язково додають матеріали комп’ютерного набору та графіки на дискеті або
диску CD ROM — теж у двох примірниках.
Автори повинні повідомити, для якої рубрики (розділу) призначена стаття. Основні рубрики (розділи) журналу: «Лекції Нобелівських лауреатів», «Методологія
інтегративних процесів», «Онто- і філогенез», «Генетичні аспекти біології та медицини», «Клонування: медицина, етика, право», «Репродукція. Медичні, етичні
та соціальні проблеми», «Проблеми біоетики», «Патологічні стани і сучасні технології», «Інтелект: проблеми
формування та розвитку», «Соціальні та екологічні аспекти існування людини», «Людина і суспільство»,
«Філософські проблеми геронтології та геріатрії», «Людина і Всесвіт», «Життя і смерть: єдність та протиріччя»,
«Дискусії», «Книжкова полиця», «Листи до редакції».
2. У першу чергу друкуються статті, замовлені редакцією. Не приймаються до розгляду статті, що вже
були надруковані в інших виданнях, а також роботи,
які за своєю сутністю є переробкою опублікованих раніше статей і не містять нового наукового матеріалу
або нового наукового осмислення вже відомого матеріалу. За порушення цієї умови відповідальність
цілковито покладається на автора.
3. Мова статей — українська для вітчизняних авторів, російська для авторів з інших країн СНД, а також англійська.
4. Вимоги до статей залежно від категорії.
Матеріал дослідницької статті загальним обсягом до
8 сторінок повинен бути викладеним за такою схемою:
а) індекс УДК;
б) ініціали та прізвище автора (авторів), науковий
ступінь;
в) назва статті;
г) повна назва установи, де виконано роботу;
д) постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
е) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор;
ж) виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
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з) формулювання цілей статті (постановка завдання);
и) виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
к) висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку;
л) література — не більше 15 джерел;
м) два резюме — мовою статті й англійською обсягом до 800 друкованих літер кожне за такою схемою:
індекс УДК, ініціали та прізвище автора (авторів), назва
статті, текст резюме, ключові слова (не більше п’яти) для
авторів із країн СНД та англійською і російською — з
інших країн.
Проблемна стаття загальним обсягом до 10 сторінок містить погляд автора на актуальні проблеми.
Структура статті — за авторським бажанням. При перевищенні вказаного обсягу необхідне попереднє погодження з редакцією.
Оглядова стаття має бути загальним обсягом до
12 сторінок; список літератури — не більше 40 джерел.
Листи до журналу загальним обсягом до 1,5 сторінки мають на меті обговорення матеріалів, вміщених у журналі «Інтегративна антропологія» або в
інших виданнях.
Рецензії загальним обсягом до 2 сторінок містять
відомості про нові книжки, CD ROM, виставки, семінари та фільми згідно з тематикою журналу.
Зауважуємо: загальний обсяг містить усі елементи
публікації, тобто заголовні дані, власне статтю чи повідомлення, перелік літератури, резюме, ключові слова, таблиці (не більше трьох), графічний матеріал (не
більше двох рисунків або фото) тощо, крім відомостей про авторів. Але вільна площа окремих аркушів,
на яких вміщено невеликі таблиці, рисунки та ін., із
загального підрахунку вилучається.
5. Текст друкують на стандартному машинописному
аркуші (ширина полів: лівого, верхнього та нижнього
по 2 см, правого — 1 см), сторінка тексту повинна містити не більше 32 рядків по 64 знаки у кожному.
У статтях повинна використовуватися міжнародна
система одиниць СІ.
Текст бажано друкувати шрифтом Times New Roman
(Times New Roman Cyr) 14 пунктів через півтора інтервалу й зберігати у файлах форматів Word for Windows або
RTF (Reach Text Format) — це дозволяє будь-який сучасний текстовий редактор.
Не слід імпортувати у текст ніякі об’єкти: таблиці,
графіки, рисунки тощо.
6. Таблиці можна створювати лише засобами того
самого редактора, який застосовано для набору основного тексту. Їх слід друкувати на окремих сторінках; вони повинні мати нумерацію та назву.
7. Графічний матеріал може бути виконаним у
програмах Exсel, MS Graph і поданим у окремих файлах відповідних форматів, а також у форматах TIF,
CDR або WMF. При цьому роздільна здатність штрихових оригіналів (графіки, схеми) повинна бути 300–
600 dpi B&W, напівтонових (фотографії та ін.) 200–300
dpi Gray Scale (256 градацій сірого). Ширина графічних оригіналів — 8,5 та 17,5 см.
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Рисунки та підписи до них виконують окремо одне
від одного; підписи до всіх рисунків статті подають на
окремому аркуші. На зворотному боці кожного рисунка простим олівцем слід вказати його номер і назву статті, а за необхідності позначити верх і низ.
Відповідні місця таблиць і рисунків потрібно позначити на полях рукопису. Інформація, наведена в
таблицях і на рисунках, не повинна дублюватися.
8. Список літератури оформлюється відповідно до
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, а скорочення слів і словосполучень — відповідно до ДСТУ 3582-97 та ГОСТ
7.12-93 і 7.11-78.
Звертаємо увагу авторів на те, що оформлення списку літератури за новим ДСТУ суттєво відрізняється від
попереднього. Для тих, хто не має доступу до повного
тексту ДСТУ, на сайті Одеського медуніверситету наведено приклади оформлення бібліографічних записів. Доступ за посиланням http://odmu.edu.uaindex.php?v=1179.
У рукопису посилання на літературу подають у
квадратних дужках згідно з нумерацією за списком
літератури. Література у списку розміщується згідно
з порядком посилань на неї у тексті статті. Якщо наводяться роботи лише одного автора, вони розміщуються за хронологічним порядком.
На кожну роботу в списку літератури має бути посилання в тексті рукопису.

9. Редакція залишає за собою право рецензування,
редакційної правки статей, а також відхилення праць,
які не відповідають вимогам редакції до публікацій,
без додаткового пояснення причин. Рукописи авторам не повертаються.
З метою підвищення відповідальності рецензента
за рекомендовану працю під статтею вказуються його
науковий ступінь, вчене звання, ініціали та прізвище,
за винятком статей, представлених членами НАН і
відомчих академій України.
10. Статті, відіслані авторам для виправлення, повинні бути повернені до редакції не пізніше ніж через
три дні після одержання. В авторській коректурі допустиме виправлення лише помилок набору.
11. Статті треба надсилати за адресою:
Редакція журналу «Інтегративна антропологія»,
Одеський національний медичний університет, Валіховський пров., 2, Одеса, 65082, Україна; e-mail:
vastyanov@mail.ru
12. З усіма питаннями і за додатковою інформацією слід звертатися за телефонами:
+38-(067) 734-74-99
+38-(048) 711-72-54
+38-(048) 728-54-74
Редакційна колегія

THE MANUAL OF ARTICLE STYLE
for the Journal “Integrative Anthropology”
Editorial Board considers only the articles being up to
the journal thematics and the following requirements.
1. The article is sent to Editorial Board in two copyrights
with signatures of all authors. It is accompanied by the directive to Editorial Board with a signature of the director
and a stamp of the establishment. The authors of our country have to give conclusions of experts allowing an open publication as well as information about the authors with indication of surname, name and patronymic (in full), scientific
rank, working place, post, address, phone and fax numbers.
If the materials which are intellectual property of some organizations and have never published before are used in the
article, the author should take a permission of each of these
organizations on the publication.
It is obligatory to send the computer version of the article on a disket or a disk CD ROM in two copies.
The authors should indicate the name of a chapter to
which the article is sent. The main chapters of the journal are
following: “Lectures of Nobel prize winners”, “Methodology of integrative processes”, “Onto- and phylogenesis”,
“Genetic aspects of biology and medicine”, “Cloning:
medicine, ethics, law”, “Reproduction. Medical, Ethic,
and social problems”, “Problems of bioethics”, “Pathological states and modern technologies”, “Intellect: problems of formation and development”, “Social and ecological aspects of person’s existance”, “Person and society”,
“Philosophical problems of gerontology and geriatrics”,
“Person and Universe”, “Life and death: unity and opposites”, “Discussions”, “Bookshelf”, “Letters to Editorial
Board”.
2. The articles ordered by Editorial Board of the journal are published first of all. The articles, which have been
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already printed in other editions, as well as the works
which after the essence are processing of the articles published before and do not contain a new scientific material or new scientific comprehension of the known material, are not considered. For the violation of this condition
full responsibility rests with the author.
3. The working languages of the journal are Ukrainian, Russian, and English.
4. Requirements to the articles depending on category.
The material of a research article with general volume
of up to 8 standart pages should be as following:
a) code UDC;
b) surname and initials of an author (authors), scientific rate;
c) the heading of the article;
d) the full name of the establishment where the article
is done;
e) the set of a problem in general and its connection
with scientific or practical tasks;
f) analysis of last researches and publications refering
to which the author begins solving of the problem;
g) enlightening of not solving parts of the general
problem the article is devoted to;
h) the aims of the article;
i) presentation of the main research information with
entire grounding of recieved scientific results;
j) the research conclusions and perspectives of further
work in this branch;
k) literature — no more than 15 references.
l) 2 abstracts in article’s and English languages (volume up to 800 printed letters) according to the following
scheme: code UDC, initials and author’s surname, the
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heading of the article, abstract’s text, key words (no more
than 5).
Problem article (general volume is up to 10 pages) shows the author’s point of view to the actual problems. Structure of the article is as the author thinks the
best. If the volume is more, it is necessary to submit it to
Editorial Board’s approval.
Review article should be with general volume up to 12
pages. References are no more than 40 items.
Letters (general volume is up to 1.5 standart pages)
discuss the material published in “Integrative Anthropology” or other issues.
Reviews (general volume is up to 2 standard pages)
present an information about new books, CD ROM, exhibitions and films in interest of the journal.
Notes: general volume contains all the publication elements, i.e. headings, an article or a message, references,
abstracts, key words, tables (no more than three), graphical data (no more than 2 drawings or fotos), except the information about authors. The papers containing pictures,
tables and so on are expelled from general counting.
5. Text is printed on a standard paper of A4 format
(width of fields: from the left, above and below — 2 cm,
from the right — 1 cm), a page should contain no more
than 32 lines with 64 signs in each.
The SI (System International) should be used in the articles.
Text should be sent in Times New Roman (Times New
Roman Cyr), 14 points, 1.5-spacing throughout the text
and saved in files of such formats as Word for Windows
and RTF (Reach Text Format).
You should not import any tables, drawings, and pictures in the text.
6. Tables can be created by means of that text-processor which is used for the basic text type-setting. They
should be on a separate page with its legend doubledspaced above the table.
7. Grafical data can be sent in such programms as
Excel, MS Graph and given in the separate files of the
proper formats, and also in such formats as TIF, CDR,
or WMF. Resolution for drawing originals must be 300–
600 dpi B&W, for foto originals — 200–300 dpi Grey
Scale (256 gradations of gray). Width of graphical originals — 8.5 and 17.5 cm.
Pictures and their legends are done separately from
one another. All the picture legends are given on a sepa-
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rate paper. You should mark the heading and the number
of the article with a pencil on the back side of every picture, if it is necessary, you should mark top and bottom.
You should mark the proper places for pictures and
tables on fields of the manuscript. The information presented in tables and pictures cannot be dublicated.
References are given in square brackets according to
the literature list numeration. Literature in a list should
be composed according to the reference order in the article. If the articles are of the same author, they should be
presented in a chronological order.
It should be reference on each work in a reference
list.
We draw your attention to the fact that the literature
list design is essentially different from the previous one
according to a new State Ukrainian standard (SUS). The
persons who have not a full text of SUS may find it at the site
of the Odessa Medical University, where examples of the literature list design are given. Access by the reference
http://odmu.edu.ua/index.php?v=1179.
8. Editorial Board has the right to review, correct and
refuse those articles which don’t meet Editorial Board
requirements without explaining the grounds. Manuscripts are not returned back.
In order to increase responsibility of a reviewer for
the recommended work, under the article one writes his
scientific degree, scientific rank, initials and last name,
excluding the articles, presented by members of NAS and
governmental academies of Ukraine.
9. The articles sent to the authors for correcting should
be returned back until three days after the receipt. There
can be allowed mistakes only in a type-setting in an author’s proof-reading.
10. You should send the articles to the following address:
Editorial committee of the journal “Integrative Anthropology”, The Odessa National Medical University,
Valihovsky lane, 2, Odessa, 65082, Ukraine; e-mail:
vastyanov@mail.ru
11. For any questions and supplementary information
you can apply by following telephone numbers:
+38-(067) 734-74-99
+38-(048) 711-72-54
+38-(048) 728-54-74
Editorial Board
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А
Medical and Philosophical Journal

Засновник
Одеський національний медичний університет

Founder
The Odessa National Medical University

Головний редактор
Академік НАМН України,
лауреат Державної премії України В. М. ЗАПОРОЖАН

Editor-in-chief
Academician of the NAMS of Ukraine,
the Ukraine State Prize Winner V. M. ZAPOROZHAN

Науковий редактор
Доктор медичних наук професор Р. С. ВАСТЬЯНОВ

Science Editor
MD, professor R. S. VASTYANOV

Відповідальний секретар
Кандидат медичних наук доцент С. П. ПАШОЛОК

Executive Secretary
CMS, ass. professor S. P. PASHOLOK

Редакційна колегія
К. В. Аймедов, М. Л. Аряєв, Ю. І. Бажора, В. Є. Вансович,
Р. С. Вастьянов, Ю. В. Вороненко, Л. С. Годлевський,
І. В. Голубович, Т. В. Дегтяренко, І. А. Доннікова,
І. В. Єршова-Бабенко, В. Й. Кресюн, Г. Ф. Кривда,
О. О. Мардашко, І. Г. Мисик, С. П. Пашолок,
В. І. Подшивалкіна, С. В. Пустовіт, І. Й. Сейфулліна,
О. М. Стоянов, В. Б. Ханжи

Editorial Board
K. V. Aymedov, M. L. Aryayev, Yu. I. Bazhora,
V. Ye. Vansovich, R. S. Vastyanov, Yu. V. Voronenko,
L. S. Godlevsky, I. V. Golubovych, T. V. Degtyarenko,
I. A. Donnikova, I. V. Yershova-Babenko, V. Y. Kresyun,
G. F. Kryvda, O. O. Mardashko, I. G. Mysyk, S. P. Pasholok,
V. I. Podshivalkina, S. V. Pustovit, I. Y. Seyfullina,
O. M. Stoyanov, V. B. Khanzhi

Редакційна рада
Іон Абабій (Молдова)
Олена Вальдман (Росія)
Тетяна Гардашук (Україна)
Микола Головенко (Україна)
Ігор Гук (Австрія)
Ірина Добронравова (Україна)
Енні Жанг (Китай)
Микола Кисельов (Україна)
Віталій Кордюм (Україна)
Сергій Максименко (Україна)
Спірос Маркетос (Греція)
Джеймс Сміт (США)
Деніс Уїтлі (Велика Британія)
Рольф Цинкернагель (Швейцарія)
Євген Чазов (Росія)
Віктор Чупіна (Румунія)

Editorial Council
Ion Ababiy (Moldova)
Helen Valdman (Russia)
Tetyana Gardashuk (Ukraine)
Mykola Golovenko (Ukraine)
Igor Guk (Austria)
Irina Dobronravova (Ukraine)
Ennie Zhang (China)
Mykola Kyselyov (Ukraine)
Vitaliy Kordyum (Ukraine)
Sergey Maksymenko (Ukraine)
Spiros Marketos (Greece)
James Smith (USA)
Denis Wheatley (Great Britain)
Rolph Zinkernagel (Switzerland)
Eugene Chazov (Russia)
Victor Ciupina (Romania)

ОСНОВНІ РУБРИКИ ЖУРНАЛУ

ІНТЕГРАТИВНА
АНТРОПОЛОГІЯ

І НТЕГРАТИВНА
НТРОПОЛОГІЯ
А
ISSN 25194151

Медикофілософський журнал

Методологія інтегративних процесів
Онто і філогенез
Генетичні аспекти біології та медицини
Клонування: медицина, етика, право
Репродукція. Медичні, етичні та соціальні
проблеми
Проблеми біоетики
Патологічні стани і сучасні технології
Інтелект: проблеми формування та розвитку
Соціальні та екологічні аспекти існування
людини
Людина і суспільство
Філософські проблеми геронтології та геріатрії
Людина і Всесвіт
Життя і смерть: єдність та протиріччя
Дискусії
Книжкова полиця
Листи в редакцію

№ 2 (28)
2016

