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1. В «Одеському медичному журналі» публі-
куються теоретичні й оглядові статті, які відоб-
ражають важливі досягнення науки, підсумки
завершених оригінальних клінічних і експери-
ментальних досліджень, основні результати
дисертаційних робіт з медицини, біології та
фармації, а також матеріали меморіального ха-
рактеру.

2. До розгляду приймаються проблемні статті
загальним обсягом до 8 сторінок, огляди — до
10 сторінок, оригінальні й інші види статей — до
6 сторінок, короткі повідомлення — до 2 сторі-
нок.

3. Не приймаються статті, які вже були на-
друковані в інших виданнях або запропонова-
ні до публікації кільком виданням водночас, а
також роботи, які за своєю сутністю є перероб-
кою опублікованих раніше статей і не містять
нового наукового матеріалу або нового науко-
вого осмислення вже відомого матеріалу.

4. В журналі друкуються:
а) результати оригінальних досліджень у

пріоритетних напрямах розвитку медичних, біо-
логічних та фармацевтичних наук;

б) роботи з фундаментальних проблем біо-
логії, медицини, фармакології та фармації:

— генетики та прикладних аспектів медич-
ної генетики;

— біофізичні та морфофункціональні харак-
теристики клітин організму при різних видах
патології;

— роботи з новітніх клітинних технологій;
— новітні розробки в галузі загальної і клі-

нічної фармакології та фармації;
— досягнення в галузі вивчення етіології, па-

тогенезу та діагностики сучасних захворювань;
— профілактика захворювань, щеплення,

запобігання особливо небезпечним захворю-
ванням;

в) огляди з сучасних актуальних проблем
біології, медицини та фармації;

г) інформація, хроніка, ювілеї.
5. Стаття надсилається до редакції в двох

примірниках, підписаних усіма авторами. Свої-
ми підписами автори гарантують, що статтю
написано з дотриманням правил підготовки ста-
тей до «Одеського медичного журналу», експе-
риментальні та клінічні дослідження були ви-
конані відповідно до міжнародних етичних норм
наукових досліджень, а також надають редак-
ції право на публікацію статті у журналі, розмі-
щення її та матеріалів щодо неї на сайті жур-
налу і в інших джерелах.

6. Стаття супроводжується направленням
до редакції, завізованим підписом керівника та

печаткою установи, де виконано роботу, а для
вітчизняних авторів також експертним ви-
сновком, що дозволяє відкриту публікацію.

7. Якщо у статті використано матеріали, які
є інтелектуальною власністю кількох органі-
зацій і раніше не публікувалися, автор має
одержати дозвіл на їх публікацію кожної з цих
організацій і надіслати його разом зі статтею.

8. Текст друкується через півтора інтервалу
на стандартному машинописному аркуші (шири-
на полів: лівого, верхнього та нижнього по 2 см,
правого — 1 см) шрифтом Аrіаl (Аrіаl Суr) або
Times (Times Суr) розміром 14 пунктів. Сторін-
ка тексту повинна містити не більше 30 рядків.

9. Мова статей — українська для вітчизня-
них авторів, російська й англійська для авто-
рів з інших країн.

10. Матеріал статті має бути викладено за
такою схемою:

а) індекс УДК;
б) ініціали та прізвище автора (авторів);
в) назва статті;
г) повна назва установи (установ), де вико-

нано роботу, місто, країна;
д) постановка проблеми у загальному ви-

гляді та її зв’язок із важливими науковими та
практичними завданнями;

е) аналіз останніх досліджень і публікацій,
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор;

ж) виділення не розв’язаних раніше частин
загальної проблеми, яким присвячується стат-
тя;

з) формулювання мети статті (постановка
завдання);

и) виклад основного матеріалу дослідження
з повним обгрунтуванням отриманих наукових
результатів;

к) висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальших розробок у цьому на-
прямі;

л) література;
м) два резюме — російською мовою обсягом

до 800 друкованих літер (0,45 сторінки) й англій-
ською обсягом до 1800 друкованих літер (1 сто-
рінка) за такою схемою: індекс УДК, ініціали та
прізвище автора (авторів), назва статті, текст
резюме, ключові слова (не більше п’яти).

11. Резюме англійською мовою має корот-
ко повторювати структуру статті, включаючи
вступ, мету та завдання, методи, результати,
висновки, ключові слова. Ініціали та прізвище
автора (авторів) подаються у транслітерації,
назва статті — у перекладі на англійську. Клю-
чові слова й інші терміни статті мають відпові-
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дати загальноприйнятим медичним термінам,
наведеним у словниках. Не слід використо-
вувати сленг і скорочення, які не є загально-
вживаними.

12. Хімічні та математичні формули вдрукову-
ють або вписують. Структурні формули оформ-
ляють як рисунки. У формулах розмічають:
малі та великі літери (великі позначають дво-
ма рисками знизу, малі — двома рисками
зверху простим олівцем); латинські літери під-
креслюють синім олівцем; грецькі — обводять
червоним олівцем; підрядкові та надрядкові
цифри та літери позначають дугою простим
олівцем.

13. У статтях слід використовувати Міжна-
родну систему одиниць СІ.

14. Рисунки (не більше двох) і підписи до них
виконують окремо. На зворотному боці кожно-
го рисунка простим олівцем слід указати його
номер і назву статті, а в разі необхідності по-
значити верх і низ.

15. Таблиці (не більше трьох) слід друкува-
ти на окремих сторінках, вони повинні мати ну-
мерацію та назву. На полях рукопису необхід-
но вказати місце розміщення рисунків і таб-
лиць. Інформація, наведена в таблицях і на ри-
сунках, не повинна дублюватися.

16. Список літературних джерел повинен міс-
тити перелік праць за останні 5 років і лише в
окремих випадках — більш ранні публікації. В
оригінальних роботах цитують не більше
10 джерел, в оглядах — до 30. На кожну роботу
в списку літератури має бути посилання в тексті
рукопису. Література у списку розміщується згід-
но з порядком посилань на неї у тексті статті, які
подають у квадратних дужках, або за алфавітом.
Якщо наводяться роботи лише одного автора,
вони розміщуються за хронологічним порядком.
До списку літературних джерел не слід включати
роботи, які ще не надруковані.

17. Список подається у двох примірниках для
кожного екземпляра статті, які друкуються окре-
мо один від одного. Перший примірник оформ-
ляється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Другий — повністю повторює перший, але ла-
тиницею за нижченаведеними схемами.

Для статей:
Author A.A., Author B.B., Author C.C. Title of

article. Title of Journal 2005; 5(129): 49-53.
Прізвища авторів та назва журналу подають-

ся латиницею у транслітерації, назва статті —
у перекладі на англійську.

Для матеріалів конференцій:
Riabinina, A.A., Berezina, E.V., Usol’tseva,

N.V. Surface Tension and Lyotropic Mesomor-
phism in Systems Consisting of Nonionogenic
Surfactant and Water, Liotropnye zhidkie kristally
i nanomaterialy: sbornik statei VII Mezhdunarod-
noi nauchnoi konferentsii (Lyotropic Liquid Crys-
tals and Nanomaterials: Proceedings of the Sev-

enth International Conference), Ivanovo: Ivanovskii
Gos. Univ., 2009, р. 73-75.

Прізвища авторів подаються у транслітерації,
назва праці — у перекладі на англійську. Головне
в описах конференцій — назва конференції мо-
вою оригіналу (подається у транслітерації, якщо
немає її англійської назви), виділяється курсивом.
У дужках наводиться переклад назви на англій-
ську. Вихідні дані (місце проведення конференції,
місце видання, рік, сторінки) — англійською.

Для монографій та інших книжок:
Nenashev M.F. Poslednee pravitel’stvo SSSR

[Last government of the USSR]. Moscow, Krom-
Publ., 1993. 221 p.

Прізвища авторів подаються у транслітера-
ції, назва книжки — курсивом у транслітерації
з перекладом на англійську у квадратних дуж-
ках. Місце видання, рік видання, загальна кіль-
кість сторінок — англійською, назва видавницт-
ва — у транслітерації.

Зауважуємо: у списку латиницею потрібно
указувати всіх авторів літературного джерела,
на яке Ви посилаєтесь (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
цього не передбачає). Також не слід у ньому
застосовувати передбачених ДСТУ ГОСТ
7.1:2006 знаків розділення: // і —. Назву дже-
рела (журнал, конференція, книга) завжди ви-
діляють курсивом.

Дотримання цих правил забезпечить корект-
не відображення цитованих джерел у пере-
важній більшості реферативних наукометрич-
них баз даних.

18. Скорочення слів і словосполучень по-
даються відповідно до ДСТУ 3582-97 і ГОСТ
7.12-93.

Для тих, хто не має доступу до повного
тексту ДСТУ, на сайті Одеського медуніверси-
тету наведено приклади оформлення бібліо-
графічних записів. Доступ за посиланням
http://odmu.edu.ua/index.php?v=1179.

19. До статті на окремому аркуші мовою ори-
гіналу й англійською додаються відомості про
авторів, які містять: вчене звання, науковий
ступінь, прізвище, ім’я та по батькові (повніс-
тю), місце роботи й посаду, яку обіймає автор,
адресу для листування, номери телефонів,
факсів та адреси електронної пошти.

20. До друкованих матеріалів, виконаних із
використанням комп’ютерних технологій, обо-
в’язково додаються матеріали комп’ютерного
набору та графіки на дискеті (лазерному дис-
ку).

Текст може бути таких форматів: Word for
Windows, RTF (Reach Text Format).

Графічний матеріал слід подавати в окре-
мих файлах форматів XLS, TIFF, WMF або
CDR. Роздільна здатність штрихових оригіна-
лів (графіки, схеми) форматів TIFF повинна
бути 300–600 dpi B&W, напівтонових (фотогра-
фії та ін.) — 200–300 dpi Gray Scale (256 гра-
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Наукові статті, які надходять для публікації
в редакцію «Одеського медичного журналу»,
підлягають рецензуванню.

Рецензентами журналу є досвідчені фахів-
ці — доктори наук, члени редколегії журналу та
його редакційної ради. У разі потреби редакція
залучає до рецензування сторонніх фахівців.
Допускається публікація наукової статті за
письмовим поданням членів редакційної коле-
гії та редакційної ради.

Під час рецензування оцінюються відповід-
ність статті тематиці журналу та її назві, акту-
альність і науковий рівень, достоїнства й недо-
ліки, відповідність оформлення статті вимогам
редакції. Наприкінці робиться висновок про до-
цільність публікації.

Рецензія надається автору статті на його за-
пит без підпису, вказівки прізвища, посади і міс-
ця роботи рецензента.

Якщо рецензент рекомендує виправити або
доопрацювати статтю, редакція відправляє ав-

дацій сірого). Ширина графічних оригіналів —
5,5, 11,5 і 17,5 см.

21. Статті піддаються науковому рецензу-
ванню, за результатами якого ухвалюється рі-
шення про доцільність публікації роботи. Від-
хилені статті не повертаються і повторно не
розглядаються.

22. Редакція залишає за собою право редак-
ційної правки статей, яка не спотворює їх зміс-
ту, або повернення статті автору для виправ-
лення виявлених дефектів. Статті, відіслані ав-
торам на виправлення, слід повернути до редак-
ції не пізніше ніж через три дні після одержання.

23. Датою надходження статті до журналу
вважається день отримання редакцією оста-
точного варіанта тексту.

24. Коректури авторам не висилаються, про-
те якщо це не порушує графік виходу журналу,
можливе надання препринту, в якому допусти-
ме виправлення лише помилок набору і фак-
тажу.

25. Публікація матеріалів у «Одеському ме-
дичному журналі» платна. Оплата здійсню-
ється після рецензування статей та схвален-

ня їх до друку, про що авторів повідомляють
додатково.

Реквізити для перерахування коштів за
публікацію:

Одержувач платежу: Одеський національ-
ний медичний університет.

Банк: ГУДКСУ в Одеській області, МФО
828011, р/р 31258273210481, ідент. код 02010801.

У призначенні платежу обов’язково вказати:
код 25010200, за друк статті у журналі (назва
журналу).

Копію квитанції про сплату просимо надси-
лати поштою на адресу: Одеський національ-
ний медичний університет, редакція журналу
(назва журналу), Валіховський пров., 2, м. Оде-
са, 65082; факс (048) 723-22-15 для В. Г. Ліхачо-
вої; тел. (048) 728-54-58 (р.), (097) 977-23-31 (м.),
e-mail: vera@odmu.edu.ua.

26. Статті для публікації направляти за ад-
ресою: Одеський національний медичний уні-
верситет, редакція «Одеського медичного жур-
налу», Валіховський пров., 2, м. Одеса, 65082.

27. Статті, що не відповідають цим прави-
лам, не розглядаються.

Редакційна колегія

Порядок рецензування
рукописів наукових статей, які  надходять для публікації

в редакцію «Одеського медичного журналу»

тору текст рецензії для внесення в роботу від-
повідних змін.

Автору, стаття якого не була прийнята до
публікації, на його запит відправляється мо-
тивована відмова. Рукопис статті не поверта-
ється.

Якщо автор не згоден з думкою рецензен-
та, він може дати мотивовану відповідь.

У разі потреби за погодженням з автором
може бути проведено додаткове рецензування
рукопису іншим фахівцем.

Остаточне рішення про публікацію статті та
її терміни приймає редакційна колегія.

В окремих випадках за наявності позитив-
ної рецензії можлива публікація статті за рішен-
ням головного редактора або його заступника.

Після ухвалення рішення про публікацію
статті редакція інформує про це автора з ука-
занням терміну публікації.

Оригінали рецензій зберігаються в редакції
протягом 1 року.




