  

 

   
 


    
   




До «Українського хіміотерапевтичного журналу»
подаються роботи, які не друкувалися раніше і не
перебувають на розгляді щодо публікації в інших
видавничих структурах. Відповідальність за вірогі
дність інформації та оригінальність поданих мате
ріалів покладається на авторів. У процесі редагу
вання робіт редакція зберігає за собою право змі
нювати стиль, але не зміст. Роботи, оформлені без
дотримання вимог редакції, не реєструються.
Відмова від публікації може не супроводжува
тися поясненням її причин і не вважатиметься
негативним висновком стосовно наукової та
практичної цінності роботи. Подані до редакції
роботи не повертаються. Після публікації всі ав
торські права належать редакції. Оригінальні,
оглядові та реферативні матеріали публікуються
безкоштовно.

Повні імена авторів, академічні звання та про
фесійні посади, повні адреси повинні бути пред
ставлені на окремій сторінці. Необхідно також за
значити поштову адресу, email, телефон і факс ав
тора, який отримуватиме кореспонденцію.

Рукопис може бути написаний українською,
російською або англійською мовою і повинен су
проводжуватися 6—8 ключовими словами та резю
ме (150—200 слів), яке викладається трьома мова
ми (українською, російською та англійською). У
резюме необхідно чітко зазначити мету, об'єкт і
методи дослідження, результати та висновки.
Обов'язковим є зазначення повної назви статті,
прізвищ та ініціалів усіх авторів і організації(й), де
була виконана робота. Рукопис подається у трьох
примірниках, надрукованих з одного боку аркуша
через два інтервали з відступом від лівого краю на
4 см на білому папері формату А4.

Усі фізичні величини та одиниці слід наводити за
SI, терміни — згідно з анатомічною та гістологіч
ною номенклатурами, назви хвороб — за діючою
Міжнародною класифікацією хвороб.

Наукові статті повинні бути чітко структурова
ні і розбиті на секції із заголовками: вступ
(постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв'язок із важливими науковими чи практичними
завданнями; аналіз останніх досліджень і публі
кацій, в яких започатковано розв'язання даної
проблеми і на які спирається автор, виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми,
котрим присвячується означена стаття; формулю
вання цілей статті), об'єкт (матеріали) і методи
дослідження, результати та їх обговорення (отри
мані результати дослідження з їх повним
обґрунтуванням), висновки (висновки з прове
деного дослідження і перспективи подальших роз
відок у даному напрямку), висловлення вдячності,
література (список літературних джерел).
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Електронний рукопис подається на дискетах 3,5
або 5,25 дюйма у будьяких текстових редакторах з
обов'язковим зазначенням використаного редак
тора. Не слід розбивати статтю на окремі файли.
Бажано не робити переносу слів у текстовому ре
дакторі. Знаки, що не доступні вашому текстово
му редактору (грецькі літери, математичні форму
ли та ін.), не пишіть від руки, а позначте їх уніфі
кованим кодом (наприклад, альфа, @, # та ін. для
грецької літери a). Список кодів та ключ до них
обов'язково повинні додаватися.

Експериментальні дослідження: слід зазначити
вид, стать та кількість тварин, методи анестезії
при маніпуляціях, пов'язаних із спричиненням
болю тваринам, способи умертвіння тварин або
взяття у них матеріалів для лабораторних дослід
жень згідно з правилами гуманного ставлення до
тварин.
Літературні посилання в тексті здійснюють
шляхом наведення номерів у квадратних дужках
відповідно до пристатейного списку літератури.
Можливе також цитування у вигляді: «...на думку
I.I. Іванова та співавторів [4]...».
Усі посилання, наведені в роботі, повинні бути
представлені в кінці тексту в списку першодже
рел, поданому на окремих сторінках (надрукова
ному через два інтервали), оформленому за Гарва
рдською системою, тобто в алфавітному порядку
за першим автором, потім — за другим, а надалі —
всі роботи більш ніж двох авторів слід наводити у
хронологічному порядку або в порядку цитування.
Роботи на правах рукопису (дисертації, авторе
ферати, звіти, депоновані рукописи), патенти, ав
торські свідоцтва та ін. у списку першоджерел не
наводяться.
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Наводяться всі автори, рік видання (в круглих
дужках), назва, том або видання, видавець, місто,
кількість сторінок
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Ілюстрації подаються у трьох примірниках у
формі, доступній для репродукції. Ілюстрації ну
меруються арабськими цифрами на звороті в по
рядку їх розміщення в тексті: Рис. 1, Рис. 2 тощо.
Лінії повинні наводитися чорним. Написання
букв має бути чітким, адекватного розміру для
зручності читання після зменшення зображення.
На зворотному боці всіх ілюстрацій повинні
бути наведені прізвище(ща) автора(рів), назва ро
боти, позначки «верх», «низ» м'яким простим олі
вцем.
 0=
Таблиці цифрових даних друкуються через два
інтервали на окремих сторінках, вони повинні ма
ти заголовки і бути пронумеровані арабськими
цифрами (Табл. 1, Табл. 2 і та ін.).
= 
Автору(рам) надаються 3 примірники журналу,
в якому надрукована його робота.
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