Матеріали конференції будуть
опубліковані в збірнику наукових праць Української військово-медичної академії
«Проблеми військової охорони здоров’я»
затвердженого ДАК України
ВИМОГИ ДО ПОДАНИХ СТАТЕЙ:
1. Роздрукований варіант статті з підписами авторів.
2. Електронний варіант статті.
3. Експертний висновок про можливість публікації у відкритих ЗМІ.
4. Витяг протоколу засідання кафедри.
5. До розгляду приймаються проблемні статті державною мовою загальним
обсягом не більше 10 машинописних сторінок (формат А4 – 210х97; ширина
полів: лівого, верхнього та нижнього по 2 см, правого – 1 см; кількість рядків –
не більше 29, шрифт – 14, друкування з одного боку аркуша).
Вимоги редакції до рукописів
1. Текст статті починається з таких даних: УДК, назва роботи, ініціали та
прізвища всіх авторів, назва організації, в якій виконано роботу. Стаття має
бути чітко структурована: вступ, об’єкт (матеріали) і методи, результати,
дискусія, висновок, перелік бібліографічних описів. Вступ статті відображає
актуальність дослідження та його мету.
2. Мова публікації – українська. Редакція може дозволити публікацію
матеріалів, що надійшли з-за кордону, російською або англійською мовами.
3. До статті додається перелік ключових слів та поширена анотація обсягом
до 1/3 сторінки машинописного тексту (українською, російською та
англійською мовами) та, якщо вживаються вузькоспеціальні терміни,
термінологічний словник.
4. У статтях має використовуватися міжнародна система одиниць СІ. Терміни
слід наводити згідно з анатомічною та гістологічною номенклатурами,
діагностику – за діючою Міжнародною класифікацією хвороб. Всі скорочення
при їх першому згадуванні мають бути розшифровані. Використання скорочень
у назві та резюме статей не допускається.
5. Всі рисунки і таблиці мають бути підписані та пронумеровані відповідно до
посилань на них у тексті, та повинні розміщуватись на книжному розвороті.
Фотографії до статті підписуються на звороті (назва статті, номер згідно з
посиланням на них у тексті, підпис до фотографії).
6. Бібліографічні описи посилань у переліку, скорочення слів і
словосполучень оформлюються відповідно до чинних стандартів з бібліотечної
та видавничої справ.
7. Порядковий номер посилання на бібліографічний опис у тексті подається в
квадратних дужках.
8. Вартість публікації 1 сторінки тексту – 50 грн.

Реквізити для перерахування коштів:
Рахунок ПриватБанку № 5168 7422 1100 1486
Одержувач – Грубнiк Володимир Володимирович
Призначення платежу: «за публікацію статті – П.І.Б., місто».
Друкований варіант надсилати за адресою:
65044, Одеса-44, вул. Пироговська,2, ВМКЦ ПР
Електронну версію всіх матеріалів, а також фотокопії (або PDF-файл)
квитанції про сплату публікації просимо надіслати до 15 березня 2019 року за
допомогою електронної пошти: e-mail: gerasimenkoos@ukr.net
Назва файлу формується з прізвища першого автора, міста та номера файлу
(наприклад: Іванов Київ1).
Довідка з приводу отримання надісланих матеріалів за контактним
телефоном:
(067) 906-13-68
Герасименко Олег Сергійович

