Конгреси, конференції, симпозіуми
1.2. Журнал має завдання – об’єктивно висвітлювати результати актуальних наукових досліджень
українських та зарубіжних учених, наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої світи і наукових установ, молодих науковців у галузі медицини, фармації, біології, фізичної терапії, ерготерапії, а також сприяння інтеграції в навчальний процес, медичну практику досягнень у вивченні
і впровадженні науково обгрунтованих методів комплементарної/альтернативної (народної і нетрадиційної) медицини та розвивати і пропагувати здоровий спосіб життя.
1.3. У своїй роботі редакція журналу керується Конституцією України, законами України «Про
інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про видавничу справу»,
Указами Президента України, нормативно-правовими актам МОН та МОЗ України.
Засновниками журналу є: Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців з народної і
нетрадиційної медицини України» (код за ЄДРПОУ33443640). Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського (код за ЄДРПОУ 02070967), Товариство з обмеженою відповідальністю
«Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини (код за ЄДРПОУ 21853474),
в обов’язки яких, згідно укладеної угоди при реєстрації, є повне або часткове фінансування журналу і
створення належних умов для роботи редакції журналу.
2.

Положення про редакційну колегію журналу «Фітотерапія. Часопис»

2.1. Редакційна колегія журналу «Фітотерапія. Часопис» – колегіальний дорадчий орган, який визначає редакційну політику щодо публікації матеріалів у журналі. У склад редакційної колегії входять
головний редактор, а затверджує склад редолегії, порядок верстки журналу до друку Вчена рада вищого навчального закладу або керівник засновника.
2.2. Склад редакційної колегії формує головний редактор, затверджує Вчена рада або керівник засновника.
2.3. До складу редколегії мають входити:
– не менше п’яти учених, яким присуджено науковий ступінь в кожній галузі – медицини, фармації та біології, у тому числі ближнього і дальнього зарубіжжя;
– не менше трьох учених, які працюють за основним місцем роботи в українських наукових установах або закладах вищої освіти;
– що найменше один науковець, який працює за основним місцем роботи у науковій установі або
закладі вищої освіти;
– трьох фахівців з комплементарної/альтернативної (народної і нетрадиційної) медицини.
2.4. В обов’язки членів редакційної колегії входить:
– брати участь у засіданнях редакційної колегії;
– вносити пропозиції щодо поліпшення науково-практичного і фахового змісту журналу;
– брати активну участь в організації матеріалів за своїм профілем для публікації в журналі;
– своєчасно здійснювати рецензування статей за зверненням головного редактора;
– надавати за зверненням головного редактора наукову або спеціальну редакцію статей за своїм
профілем.
3.

Положення про головного редактора журналу «Фітотерапія. Часопис»

3.1. Головний редактор журналу повинен мати науковий ступінь і вчене звання в галузі медицини.
3.2. В обов’язки головного редактора входить:
– представляти редакцію у державних органах влади, МОН і МОЗ України;
– представляти і брати участь у вітчизняних та зарубіжних форумах за профілем журналу;
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