ДО ВIДОМА АВТОРIВ

Журнал включено до Перелiку фахових видань в галузi медицини (наказ МОЗ України вiд
29.09. 2014 р.) та бiологiї (наказ МОЗ України вiд
29.12. 2014 р.)

Обсяг оглядової статтi та лекцiї — до 25 сторiнок з кiлькiстю посилань не бiльше 70 джерел.
Випадки з практики — до 5 сторiнок з кiлькiстю посилань не бiльше 10 джерел.

Журнал «Проблеми ендокринної патологiї»
приймає до друку роботи, якi ранiше не публiкувалися в iнших виданнях або в iншiй редакцiї:
• огляди наукової лiтератури з актуальних проблем ендокринологiї;
• лекцiї для ендокринологiв;
• статтi i короткi повiдомлення з питань патогенезу, дiагностики, лiкування i профiлактики
ендокринних захворювань i поєднаної патологiї у дiтей та дорослих;
• клiнiчнi випадки рiдкiсної ендокринної патологiї та синдромiв з ендокринними проявами;
• матерiали з епiдемiологiї ендокринних захворювань i органiзацiї спецiалiзованої медичної
допомоги;
• результати експериментальних дослiджень
з фiзiологiї i патофiзiологiї ендокринної системи;
• матерiали з розробки, бiологiчного та клiнiчного випробування нових лiкарських засобiв для лiкування ендокринопатiй i їх ускладнень.
Усi матерiали, поданi до опублiкування, пiдлягають рецензуванню та затвердженню Вченою радою Iнституту.
Редакцiя залишає за собою право редакцiйної
правки (без змiни сутi), а також вiдхилення матерiалiв, що оформленi без дотримання правил. Рукописи i iншi носiї iнформацiї не повертаються. Гонорар
авторам не сплачується.

2. Рукопис надсилається до редакцiї у 2-х примiрниках. Оригiнал пiдписується усiма авторами та
вiзується дозволом до друку. Додаються:
• направлення до редакцiї, що завiзовано пiдписом керiвника установи;
• експертний висновок про можливiсть вiдкритого друку матерiалiв;
• вiдомостi про авторiв (прiзвище, iм’я, по батьковi, вчена ступiнь i звання, мiсце роботи,
посада, адреса, телефон, факс, E-mail);
• електронний варiант статтi у форматi RTF
(Rich Text Format), що є повним аналогом
друкарського варiанту. Не робити перенесення слiв в текстовому редакторовi. Малюнки
представляються окремими файлами у форматi PDF, TIFF або PNG.

Оформлення рукопису
1. Стаття може бути написана українською, росiйською або англiйською мовою.
Текст друкується через 1,5 iнтервали на аркушi
формату А4 (верхнє та нижнє поле — 2,5 см, лiве
поле — 3 см, праве поле — 1,5 см). Шрифт Times
New Roman, 14 пунктiв. Особливу увагу необхiдно
звернути на скорочення. Загальноприйнятi абревiатури (ЕКГ, УЗД, ТТГ, ЛГ, ФСГ, НАДФ, цАМФ тощо) розшифровки не потребують. Способи уведення
препаратiв (в/в, в/м, п/ш) скорочуються. Всi iншi
назви при першiй згадцi мають розшифровуватися.
Не вживати скорочень в назвах пiдроздiлiв статтi,
таблиць, рисункiв, у висновках i резюме.
Обсяг статтi не повинен перевищувати 15 сторiнок з урахуванням таблиць, рисункiв, перелiку лiтератури i резюме. Сторiнки позначаються єдиною
наскрiзною нумерацiєю. В статтi допускається не
бiльше 20 посилань на лiтературу.
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3. В межах якої наукової тематики виконана
робота (державний реєстрацiйний №...). Автори повиннi гарантувати вiдповiдальнiсть за все, що опублiковано в статтi, а також вiдсутнiсть конфлiкту
iнтересiв i власної фiнансової зацiкавленостi при
виконаннi роботи та написаннi статтi.
Порядок подання рукопису
1. Назва статтi (ВЕЛИКИМИ ЛIТЕРАМИ).
2. Призвище та iнiцiали автора (авторiв).
3. Назва установи, де виконана робота (мiсто,
де розташована установа). У тому випадку, якщо
автори статтi працюють у рiзних установах, необхiдно з допомогою мiток спiввiднести кожного автора
з його установою.
4. Вступ. Повинен мiстити стислу характеристику сучасного стану проблеми, аналiз дослiджень
за останнi 10 рокiв, в яких започатковано розв’язання даної проблеми i на якi опирається автор,
основнi висновки i порiвняльний аналiз цих публiкацiй, постановку проблеми у загальному виглядi
та її зв’язку iз важливими науковими чи практичними завданнями; визначення невирiшених ранiше
частин загальної проблеми, яким присвячена дана
стаття, чiтке обґрунтування актуальностi, наукового i практичного значення роботи, новизни теми та
мети дослiдження.
5. Об’єкт (матерiали) i методи дослiджень.
Необхiдно вказати процедури формування клiнiчних / експериментальних, контрольних груп, їх кiлькiсну, статеву, вiкову характеристику.
Для експериментальних дослiджень необхiдно
навести вид тварин, породнi, генетичнi характеристики, умови їх утримання, метод евтаназiї.
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Практикуючому ендокринологу
Для методiв, якi були застосованi в дослiдженнi,
наводять назви використаних пристроїв i реактивiв
(в дужках вказують назву виробника i країни).
В разi застосування у дослiдженнi лiкарських
препаратiв / хiмiчних сполук зазначають дозу, частоту i шляхи введення.
Назви хвороб наводять у вiдповiдностi до дiючої Мiжнародної класифiкацiї, термiни — вiдповiдно
до дiючої номенклатури.
Усi одиницi вимiрювання наводять у вiдповiдностi до Мiжнародної системи одиниць (СI). Назви хiмiчних сполук повиннi вiдповiдати номенклатурним
правилам, рекомендованим Мiжнародним союзом
теоретичної i прикладної хiмiї (IЮПАК) i Мiжнародним союзом бiохiмiї (IЮБ).
Необхiдно вказати чи вiдповiдали дослiдження
етичним нормам.
Посилаючись на використанi статистичнi методи, необхiдно привести аргументи щодо адекватностi їх в даному дослiдженнi. Необхiдно позначити,
в яких показниках представленi результати в текстi. Наприклад, «розрахованi середня арифметична
(X), стандартне вiдхилення (SX ), коефiцiєнт кореляцiї Пiрсона (r )», тощо.
При використаннi статистичних програм вказувати номер лiцензiї на її використання.
6. Результати дослiдження та їх обговорення.
Цей роздiл iнформує про отриманi результати дослiдження. Тут наводять виклад спостережень, результати дослiджень, вимiрювань, порiвнянь, облiкiв та
їх обговорення. Необхiдно вказувати наявнiсть або
вiдсутнiсть статистичної значущостi ефектiв.
Великi обсяги iнформацiї можуть бути представленi у виглядi таблиць, дiаграм, графiкiв, якi
є матерiалом для описiв i роздумiв, обговорень i порiвняння, тобто складати основний змiст даного роздiлу статтi. Весь iлюстративний матерiал повинен
бути описаний i iнтерпретований у текстi.
Уникайте повторiв у текстi роздiлу, якщо вони
вже внесенi в таблицi або рисунки. Обмежуйте кiлькiсть рисункiв тiльки тими, якi є вкрай необхiдними
для опису результатiв проведеного дослiдження.
В обговореннi результатiв дослiдження слiд
представити детальний аналiз отриманих даних
i їх порiвняння, спiвставлення з даними сучасної
лiтератури:
— всi результати, що пiдлягають обговоренню,
повиннi вiдображати тiльки власнi спостереження
i дослiди;
— порiвнювати їх необхiдно з даними, отриманими iншими авторами, з обов’язковим посиланням
на використанi джерела;
— якщо результати суперечать або не повнiстю
спiвпадають з даними iнших авторiв, вказують можливi причини такої розбiжностi:
— у роздiлi уникайте повторення результатiв
дослiдження та iнформацiї, поданої у вступi;
— акцентуйте увагу на нових важливих аспектах даного дослiдження, а також подальшого можливого використання виявлених фактiв.
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7. Таблицi i рисунки повиннi доповнювати, а не
дублювати текст. Вiдтворення одного i того ж матерiалу у виглядiв таблиць i рисункiв не допускається.
Таблицi повиннi мати номер i назву без скорочень.
Пiд таблицею розмiщують примiтку з поясненням
усiх статистичних показникiв i скорочень, що в нiй
наведенi, якi не вказанi в списку скорочень. Таблицi
розташовувати тiльки в книжковiй орiєнтацiї з дотриманням полiв. На паперових носiях розмiщувати
таблицi та рисунки необхiдно пiсля згадування їх
у текстi.
Кольоровi растровi зображення повиннi мати
роздiльну здатнiсть не менше 300 dpi, чорно-бiлi
(grayscale) — 600 dpi. Векторнi зображення не повиннi мiстити шрифтiв.
Хiмiчнi i математичнi формули подаються за
текстом.
8. Висновки. У висновках наводять короткi формулювання результатiв роботи, що вiдповiдають метi дослiдження i поставленим завданням, у виглядi
стисло викладених пунктiв. У цьому роздiлi так само можуть бути представленi перспективи майбутнiх дослiджень.
Якщо в роботi не можна чiтко сформулювати
висновки, то рекомендується видiлити рубрику «Висновок», що вiдрiзняється трохи бiльш загальними
мiркуваннями, де стисло викласти основнi моменти.
9. Перелiк лiтератури. Оформлюється за ДСТУ
ГОСТ 7.1: 2006. Наводиться на окремих сторiнках
у вiдповiдностi до згадування у текстi. Номера посилань вказують за текстом у квадратних дужках.
10. Резюме. Складається українською, росiйською та англiйською мовами з точним перекладом
i мiстить: повну назву статтi, iнiцiали та прiзвища
авторiв, назву та мiсцезнаходження установи, де
виконана робота, електронну адресу авторiв. Авторське резюме повинно виконувати функцiю незалежного вiд статтi джерела iнформацiї (текст — 50–
100 слiв).
11. Ключовi слова. Перелiк повинен мати не
бiльше 5 ключових слiв i бути представлений трьома
мовами (українською, росiйською i англiйською).
12. Подяка. Якщо необхiдно, в даному роздiлi автор зазначає iнформацiю про органiзацiї або
фiзичних осiб, за пiдтримки яких були проведенi
цi дослiдження. Тут вказуються особи, якi брали
участь у проведеннi експериментiв, чи внесли суттєвий внесок в роботу, але не являються її авторами
(технiчний персонал, лаборанти, спiвробiтники iншої установи тощо). Посилаючись на грант, вкажiть
обов’язково назви фонду, назву гранту i / або його
номер.

Матерiали надсилати за адресою:
Редакцiя журналу «Проблеми ендокринної патологiї»
вул. Артема, 10
61002, м. Харкiв, Україна
E-mail: journal@ipep.com.ua
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