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Вимоги до аВторіВ

До журналу «Інфузія & Хіміотерапія» подаються роботи, 
які не друкувалися раніше і не перебувають на розгляді 
щодо публікації в інших видавничих структурах.

Робота повинна мати візу керівника, офіційне направ-
лення та експертний висновок про можливість публікації 
від закладу, в якому вона виконана, а також рецензію.

Відповідальність за достовірність інформації та ори-
гінальність поданих матеріалів покладається на авторів. 
У процесі редагування робіт редакція зберігає за собою 
право змінювати стиль, але не зміст. Роботи, оформлені 
без дотримання вимог редакції, не реєструються.

Відмова від публікації може не супроводжуватися 
поясненням її причин і не вважатиметься негативним 
висновком стосовно наукової та практичної цінності 
роботи. Подані до редакції роботи не повертаються. 
Після публікації всі авторські права належать ре-
дакції.

Обов’язкові елементи роботи:
1. УДК;
2. повна назва;
3. прізвище (-а) та ініціали автора (-ів);
4. повна назва організації (-й), де працює (-ють) автор 
(-и);
5. резюме трьома мовами (українською, англійською, 
російською);
6. ключові слова;
7. адреса для листування (поштова та/або електронна);
8. ORCID iD авторів;
9. текст роботи з таблицями та ілюстраціями;
10. перелік посилань (список літератури).

Короткі повідомлення (тези) можуть бути подані без пунк-
тів 5, 6 та 10.

Повні імена авторів, академічні звання та професійні 
посади, повні адреси повинні бути представлені на окре-
мій сторінці. Необхідно також зазначити адресу, телефон, 
факс та e-mail автора, який отримуватиме кореспонден-
цію.

Рукопис подається у двох примірниках, надрукованих 
з одного боку аркуша через два інтервали гарнітурою 
Times New Roman, 12 пунктів, з відступом від лівого краю 
не менше 3 см на білому папері формату А4.

Рукопис може бути написаний українською або анг-
лійською мовою і повинен супроводжуватися 6-8 клю-
човими словами та резюме (150-200 слів), викладеним 
двома мовами (українською та англійською). У резюме 
необхідно чітко зазначити мету, об’єкт і методи дослі-
дження, результати та висновки.

Оригінальні та проблемні роботи повинні бути чітко 
структуровані і розбиті на секції із заголовками: вступ; 
об’єкт (матеріали) і методи дослідження; результати; дис-
кусія; висновки; подяки; список літературних джерел, 
конфлікт інтересів.

Електронний рукопис подається на будь-якому носії 
(CD-диск, USB-носій, електронною поштою) у будь-яких 
текстових редакторах з обов’язковим зазначенням вико-
ристаного редактора. Не слід розбивати статтю на окремі 

файли. Бажано не робити переносу слів у текстовому ре-
дакторі. Знаки, не доступні в текстовому редакторі автора 
(грецькі літери, математичні формули та ін.), не бажано 
писати від руки, краще позначити уніфікованим кодом 
(наприклад, альфа, @, # та ін. для грецької літери α). Спи-
сок кодів і ключ до них обов’язково мають додаватися.

Усі фізичні величини та одиниці слід наводити за SI, 
терміни – згідно з анатомічною та гістологічною номен-
клатурами, назви хвороб – за діючою Міжнародною кла-
сифікацією хвороб.

Експериментальні дослідження: слід зазначити вид 
(згідно з Міжнародною біологічною номенклатурою), 
стать і кількість тварин, методи анестезії при маніпуля-
ціях, пов’язаних зі спричиненням болю тваринам, способи 
умертвіння тварин або взяття в них матеріалів для лабо-
раторних досліджень відповідно до «Правил виконання 
робіт із використанням експериментальних тварин», за-
тверджених наказом МОЗ України.

Літературні посилання в тексті здійснюють шляхом 
наведення номерів у квадратних дужках відповідно 
до переліку посилань. Можливе також цитування у ви-
гляді: «…на думку I. I. Іванова та співавторів [4]…».

Усі посилання, наведені в роботі, повинні бути пред-
ставлені в кінці тексту в списку першоджерел, поданому 
на окремих сторінках (надрукованому через два інтер-
вали), оформленому відповідно до Ванкуверського стилю. 
Детальну інструкцію можна знайти за посиланням:

українською:
http://ru.incure.info/news/vankuver_21.html
англійською:
http://incure.info/news/vankuver_21.html

Ілюстрації
Ілюстрації подаються у двох примірниках у формі, доступ-
ній для репродукції. Ілюстрації нумеруються арабськими 
цифрами на звороті в порядку їх розміщення в тексті: 
Рис. 1, Рис. 2 тощо. Лінії повинні наводитися чорним. На-
писання букв має бути чітким, адекватного розміру для 
зручності читання після зменшення зображення.

На зворотному боці всіх ілюстрацій повинні бути на-
ведені прізвище (-ща) автора (-ів), назва роботи, позначки 
«верх», «низ» м’яким простим олівцем.

Таблиці
Таблиці цифрових даних друкуються через два інтервали 
на окремих сторінках, вони повинні мати заголовки і бути 
пронумеровані арабськими цифрами (Табл. 1, Табл. 2 
і т. ін.).

Примірники
Автору (-ам) надаються 3 примірники журналу, в якому 
надрукована його (їх) робота.
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