Інформація для авторів
УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ У ЖУРНАЛІ «ФІТОТЕРАПІЯ, ЧАСОПИС».
Статті публікуються українською, англійською та російською мовами.
Авторський оригінал слід подавати обов’язково у двох формах – роздрукований на папері та в електронному
вигляді, вони мають бути аналогічними і містити:
•

індекс УДК, назву статті; прізвища та ініціали авторів; назву установи, де працюють автори, міста, країни (для
іноземців);

•

текст (стаття – до 9 стор.; огляд, проблемна стаття – до 12 стор.; коротка інформація – до 3 стор.). Питання про
публікацію у журналі великої за обсягом інформації вирішується індивідуально;

•

список цитованої літератури: загальна кількість до 20 джерел, для оглядів – до 50, при цьому до 50 % з них не
раніше п’ятирічної давнини;

•

резюме з повним заголовком статті, прізвищами та ініціалами авторів, ключовими словами (від 5 до 10 слів
чи словосполучень, що розкривають зміст статті) трьома мовами: українською, російською та англійською
(переклад має бути якісним);

•

поштову та електронну адресу, номер телефону одного з авторів для опублікування у журналі;

•

заповнений бланк ліцензійних умов використання наукової статті;

•

номери телефонів для забезпечення оперативного зв’язку редакції з авторами.

Додатково трьома мовами надаються: прізвища, імена та по батькові всіх авторів, назви установ, у яких
працюють автори, міста, наукові ступені, звання, посади, контактні дані. УВАГА! Прізвища та імена редакцією
не коригуються, друкуються в авторській редакції.
Статтю підписують всі автори та надсилають у редакцію з офіційним направленням від закладу, в якому виконано
роботу.
У кінці статті подають дані щодо конфлікту інтересів (наприклад, конфлікту інтересів немає) та участі кожного
автора у написанні статті, а саме: (концепція і дизайн дослідження; збір матеріалу; статистична обробка даних; написання тексту; редагування).
У статті, називаючи лікарський препарат, перевагу надавати міжнародній непатентованій назві (INN), її писати з
малої літери.
СТАТТЯ має містити нові наукові дані (для оглядів) та нові наукові результати (для оригінальних досліджень).
СТРУКТУРА основного тексту статті має відповідати загальноприйнятій структурі для наукових статей,
публікацій.
Так, статті, що містять результати експериментальних досліджень, зокрема дисертаційних, складаються з
таких розділів: вступ – актуальність, мета роботи, матеріали та методи дослідження, результати дослідження та
їх обговорення, висновки.
У вступі необхідно чітко сформулювати мету роботи, яка відповідає на питання: що досліджується, в яких
осіб (хворих), яким методом. У розділі: Матеріали та методи дослідження, крім основних методів, за якими
проводили дослідження, обов’язково слід зазначити та описати методи статистичної обробки. Обговорюючи
результати дослідження, не потрібно дублювати дані таблиць і рисунків, необхідно обмежитися найважливішими
відомостями, які аналізуються. В обговоренні нові і важливі аспекти своєї роботи необхідно порівняти з даними
інших досліджень, авторів, не повторювати інформацію зі вступу чи результатів дослідження. Висновки статті
мають розкривати проблему, яка обґрунтована в меті роботи.
РЕЗЮМЕ ДО СТАТТІ, в якій публікуються результати експериментальних досліджень, повинно мати ту ж
структуру, що й стаття, і містити ті ж рубрики. Обсяг резюме – одна друкована сторінка.
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