На допомогу авторам

«ОДЕСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЖУРНАЛ»
Відомості про видання
«Одеський медичний журнал» було засновано у 1926 році. За кілька років він набув
неабиякого авторитету серед науковців. У ньому друкували свої праці вчені, 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, він за короткий час
відновив свій авторитет і посів чільне місце серед наукових видань країни.
Засновниками «Одеського медичного журналу» є Міністерство охорони здоров’я України й
Одеський національний медичний університет,
видавцем — Одеський національний медичний
університет.
Головним редактором з часів відновлення
випуску журналу є академік НАМН України
лауреат Державної премії України В. М. Запорожан. До складу редакційної колегії та редак-

ційної ради входять відомі вітчизняні та зарубіжні вчені.
Постановами Президії ВАК України № 1–05/2
від 27 травня 2009 р. та № 1-05/5 від 31 травня 2011 р. «Одеський медичний журнал» включено до переліку видань, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з медицини, біології та фармації. Саме це
й визначає тематику його публікацій. Щороку у
журналі друкується близько двохсот статей і
повідомлень.
Журнал виходить шість разів на рік. Він надходить до найвідоміших бібліотек країни, великих наукових центрів, десятків навчальних закладів. Його появу гідно оцінено за межами нашої країни.
Розповсюджується за передплатою. Передплатити журнал можна у будь-якому передплатному пункті. Передплатний індекс — 48717.

ЗМІНЕНО ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ
ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»
Увага!
Змінено Правила підготовки статей до
«Одеського медичного журналу».
Статті, прийняті до друку за попередніми
правилами, будуть опубліковані. Нові статті
приймаються за новими правилами, які надруковано наприкінці цього номера, друкуватимуться у наступних номерах і на сайті Одеського національного медичного університету
www.odmu.edu.ua.
Зміна попередніх правил викликана необхідністю щонайтіснішої інтеграції нашого видання
у всесвітній науковий простір з його розвинутим
наукометричним інструментарієм, який дозволяє досить чітко визначити роль будь-якого
вченого, будь-якого видання у науковому процесі. Адже не за горами ті часи, коли здобуття
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наукового ступеня стане неможливим без урахування всесвітнього рейтингу здобувача.
Найбільшою в світі є реферативна наукометрична база даних Scopus. Саме вона за своєю
методикою визначає так званий індекс Хірша
(h-індекс), який, попри усіляку критику, вважається достатньо об’єктивним і надійним показником внеску вченого в науку та його визнання у науковому світі.
То ж наші вимоги до статей, залишаючись
незмінними у своїй основі, зазнали змін саме у
тому, що стосується їх використання у наукометричних базах даних. Звертаємо на це особливу увагу авторів, адже вирахуваний системою індекс Хірша багато у чому залежатиме
саме від ретельності дотримання автором
нижченаведених вимог.
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