ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ
ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»
Шановні колеги!
Пропонуємо вашій увазі деякі відомості про
«Одеський медичний журнал» і правила підготовки матеріалів для публікації у ньому.
«Одеський медичний журнал» було засновано у 1926 році. За кілька років він набув неабиякого авторитету серед наукових видань. У ньому друкували свої праці науковці, чиї імена були
всесвітньо відомі вже того часу або здобули визнання в майбутньому. Та згодом, на початку
30-х років, видання журналу було припинено. Поновлений у 1997 році, часопис за короткий час
відновив свій авторитет і посів чільне місце серед наукових видань країни.
Рішенням президії ВАК України від 9 червня
1999 року і від 8 червня 2005 року «Одеський
медичний журнал» включено до переліку видань, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт із медицини та біології. Він надходить до найвідоміших бібліотек
країни, великих наукових центрів, десятків навчальних закладів. Його появу гідно оцінено за
межами нашої країни.
Передплатити журнал можна у будь-якому передплатному пункті.
Передплатний індекс — 48717.
Звертаємо увагу авторів на те, що, починаючи з 2010 року, публікація матеріалів у
журналах «Одеський медичний журнал» і
«Досягнення біології та медицини», які видаються Одеським державним медичним університетом, — платна. Оплата здійснюється
після рецензування статтей та схвалення їх
до друку, про що авторів повідомляють додатково.
Нижче подаємо реквізити для перерахування коштів за публікацію.
Одержувач платежу: Одеський державний
медичний університет.
Банк: ГУДКУ в Одеській області, МФО
828011, р/р 31258273210481, ідент. код
02010801.
У призначенні платежу обов’язково вказати: код 25010200, за друк статті в журналі (назва журналу).
Копію квитанції про сплату просимо надсилати поштою на адресу: Одеський державний медичний університет, редакція журналу (назва журналу), Валіховський пров., 2,
м. Одеса, 65082 — або факсом (048) 723-22-15
для В. Г. Ліхачової.
Нижче наведено вимоги редакції до рукописів,
які надсилаються для публікації.
1. До розгляду приймаються лише матеріали, оформлені з застосуванням комп’ютерних
технологій: проблемні статті загальним обсягом
до 8 сторінок: огляди — до 10 сторінок; оригі-
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нальні й інші види статей — до 6 сторінок, короткі повідомлення — до 2 сторінок.
Зауважуємо: загальний обсяг містить усі елементи публікації, тобто заголовні дані, власне
статтю або повідомлення, перелік літератури,
реферати, ключові слова, таблиці, графічний
матеріал тощо, крім відомостей про авторів. Але
вільна площа окремих аркушів, на яких вміщено невеликі таблиці, рисунки та ін., із загального підрахунку вилучається.
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.
Автори мають повідомити, для якої рубрики
призначена стаття. Наводимо перелік основних
рубрик журналу: «Актуальна тема», «Проблема», «Теорія та експеримент», «Клінічна практика», «Профілактика. Реабілітація. Валеологія», «Професійна патологія», «Новітні методи і
технології», «Спостереження практичного лікаря», «Екологія», «Огляди», «Наші видатні попередники», «Наукові школи Одеського медуніверситету», «Лекції», «Рецензії», «Ювілеї».
Стаття надсилається до редакції в 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.
Якщо у статті використано матеріали, які є
інтелектуальною власністю кількох організацій і
раніше не публікувалися, автор має одержати
дозвіл на їх публікацію кожної з цих організацій і
надіслати його разом зі статтею.
2. Текст друкується через півтора інтервалу
на стандартному машинописному аркуші (ширина полів: лівого, верхнього та нижнього по 2 см,
правого — 1 см) шрифтом Агіаl (Агіаl Суг) розміром 14 пунктів. Сторінка тексту повинна містити
не більше 32 рядків по 64 знаки в рядку.
3. Мова статей — українська для вітчизняних
авторів, російська для авторів з інших країн СНД.
4. Матеріал статті має бути викладено за такою схемою:
а) індекс УДК;
б) ініціали та прізвище автора (авторів);
в) назва статті;
г) повна назва установи, де виконано роботу;
д) постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
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е) аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
ж) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
з) формулювання мети статті (постановка завдання);
и) виклад основного матеріалу дослідження
з повним обгрунтуванням отриманих наукових
результатів;
к) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку;
л) література;
м) два резюме — російською мовою й англійською обсягом до 800 друкованих літер кожне за такою схемою: індекс УДК, назва статті,
ініціали та прізвище автора (авторів), текст резюме, ключові слова (не більше п’яти).
5. Хімічні та математичні формули вдруковують або вписують. Структурні формули оформляють як рисунки. У формулах розмічають: малі
та великі літери (великі позначають двома рисками знизу, малі — двома рисками зверху простим олівцем); латинські літери підкреслюють
синім олівцем; грецькі літери обводять червоним олівцем, підрядкові та надрядкові цифри й
літери позначають дугою простим олівцем.
6. У статтях слід використовувати Міжнародну систему одиниць СІ.
7. Рисунки (не більше двох) і підписи до них
виконують окремо; підписи до всіх рисунків
статті подають також на окремому аркуші. На зворотному боці кожного рисунка простим олівцем
слід указати його номер і назву статті, а в разі
необхідності позначити верх і низ.
8. Таблиці (не більше трьох) слід друкувати
на окремих сторінках, вони повинні мати нумерацію та назву. На полях рукопису необхідно
вказати місце розміщення рисунків і таблиць.
Інформація, наведена в таблицях і на рисунках,
не повинна дублюватися.
9. Список літератури оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, а скорочення слів
і словосполучень — відповідно до ДСТУ 358297 і ГОСТ 7.12-93.
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.ua/index.php?v=1179.
9.1. Список літературних джерел повинен
містити перелік праць за останні 5 років і лише
в окремих випадках — більш ранні публікації.
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9.2. В оригінальних роботах цитують не більше
10 джерел, а в оглядах — до 30.
9.3. До списку літературних джерел не слід
включати роботи, які ще не надруковані.
9.4. Список друкується на окремому аркуші.
9.5. У рукопису посилання на літературу подають у квадратних дужках згідно з нумерацією
за списком літератури.
9.6. Література у списку розміщується згідно
з порядком посилань на неї у тексті статті.
9.7. Якщо наводяться роботи лише одного автора, вони розміщуються за хронологічним порядком.
9.8. На кожну роботу в списку літератури має
бути посилання в тексті рукопису.
10. До статті на окремому аркуші додаються
відомості про авторів, які містять: вчене звання,
науковий ступінь, прізвище, ім’я та по батькові
(повністю), місце роботи й посаду, яку обіймає
автор, адресу для листування, номери телефонів і факсів.
11. До статті обов’язково додається ксерокопія квитанції про індивідуальну передплату
нашого журналу хоча б одним з авторів статті.
12. Статті, відіслані авторам на виправлення, слід повернути до редакції не пізніше ніж
через три дні після одержання. В авторській коректурі допустиме виправлення лише помилок
набору.
13. До друкованих матеріалів, виконаних із
використанням комп’ютерних технологій, обов’язково додаються матеріали комп’ютерного набору та графіки на дискеті.
Текст може бути таких форматів:
— Word for Windows;
— RTF (Reach Text Format);
— ASCII без автоматичного переносу слів і
вирівнювання рядків.
Не слід імпортувати у текст ніякі об’єкти: таблиці, графіки, рисунки тощо. Таблиці можна
створювати лише засобами того самого редактора, який застосовано для набору основного
тексту.
Графічний матеріал слід подавати в окремих файлах форматів TIFF, WMF або CDR 5 —
CDR 10. Роздільна здатність штрихових оригіналів (графіки, схеми) форматів TIFF повинна бути
300–600 dpi B&W, напівтонових (фотографії та ін.)
200–300 dpi, Gray Scale (256 градацій сірого). Ширина графічних оригіналів — 5,5, 11,5 і 17,5 см.
14. Редакція залишає за собою право редакційної правки статей. Не прийняті до публікації
матеріали повертаються на вимогу авторів.

Редакційна колегія
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Січень
Пн
4
Вт
5
Ср
6
Чт
7
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Сб 2 9
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11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 22 29
16 23 30
17 24 31

Квітень
5 12 19 26
Пн
6 13 20 27
Вт
7 14 21 28
Ср
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24
Нд 4 11 18 25

Липень
5 12 19 26
Пн
6 13 20 27
Вт
7 14 21 28
Ср
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Нд 4 11 18 25

Жовтень
4
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5
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6
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7
Чт
Пт 1 8
Сб 2 9
Нд 3 10
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14 21 28
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16 23 30
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1
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5
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9 16 23
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Травень
3
4
5
6
7
1 8
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10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 22 29
16 23 30

Серпень
2
3
4
5
6
7
1 8

9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 22 29

7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

Вересень
1
2
3
4
5

Листопад
1
2
3
4
5
6
7

8 15 22 29
9 16 23 30
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8 15 22 29
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6 13 20 27
7 14 21 28
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11 18 25
12 19 26

Грудень
1
2
3
4
5

6 13 20 27
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8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
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