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Відповідальність за коректування наданого авторами власного матеріалу, цитат та посилань несуть авто<
ри статей. Однак редакція залишає за собою право представляти отримані роботи для рецензування ав<
торитетним у цій галузі спеціалістам. В таких випадках відгук буде опублікований разом з рецензованою
статтею. Редколегія залишає за собою право, в разі особливої потреби, скорочувати та виправляти стат<
ті, не змінюючи при цьому їхнього істотного змісту.
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Авторські права
Прийняття рукопису до публікації передбачає, що цю роботу відправлено до редакції за згодою усіх ав<
торів установи, де її було виконано; авторські права автоматично переходять від авторів до видавника;
рукопис не буде опубліковано де<небудь без згоди власника авторських прав.

Для прискорення роботи авторів дуже просять
готувати рукописи відповідно до слідуючих
інструкцій:
1. Рукопис повинен бути надрукований Ti
mes New Roman, 12, через 1,5 інтервали на ар<
куші форматом А4 (21×29,7 см).
2. Титульний лист повинен мати на україн<
ській (або російській) мові та на англійській
мові назву статті та імена авторів, заклад, клі
ніку, відділення, в якому виконано роботу, ад<
ресу закладу для кореспонденції. Далі, сто<
рінки рукопису повинні бути пронумеровані
послідовно.
3. Чітке відокремлення друкованого аркуша —
важлива допомога читачам. Кожна стаття по
винна мати: узагальнення (summary), вступ, ма<
теріали та методи, результати, обговорення, лі<
тература.
4. Узагальнення (summary) повинно бути на
англійській мові, мати короткий огляд ос<
новних положень роботи. Його розмір може
складати від 1/2 до цілої сторінки. Додайте не
більше 4 ключових слів у кінці.
5. Вступ пов'язаний в основному з найбільш
важливими питаннями статті. Після озна<
йомлення зі вступною частиною читачу по<
винно бути зрозуміло, навіщо було виконано
дану роботу, та яка мета автора.
6. В частині матеріали та методи повинен бу<
ти представлений короткий, але чіткий опис,
наприклад, основної методики оперативного
втручання, або яким чином виконувався екс<
перимент, яка апаратура та техніка викорис<
товувалась, обсяг клінічного матеріалу і його
підрозділ, види та кількість експериментів
і т.д. Ця частина повинна дозволити читачеві
контролювати, повторювати і продовжувати
наукову роботу авторів.

7. Результати повинні бути викладені чітко
та стисло. Таблиці та графіки бажані в тому
випадку, якщо вони скорочують текст і зба<
гачують зміст.
8. В обговоренні основні результати повинні
бути порівняні з результатами, які є в літера<
турі. Їхнє значення в практичній хірургічній
роботі рекомендується виділити.
9. Список літератури (у статті — Література)
повинен бути представлений в алфавітному
порядку, пронумерований та ідентифікова<
ний з номерами в тексті.
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лих дужках, повну назву статті, назву журналу —
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ра(ів), рік публікації в округлих дужках, повну
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руглих дужках, повну назву дисертації, науковий
ступінь пошукача, місце публікації в округлих
дужках, кількість сторінок.
• Бхат А.К. (1987) Диагностика и лечение травма<
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ще(а) та ініціали автора(ів), рік публікації в ок<
руглих дужках, повну назву тезисів, назва конфе<
ренції, місце публікації в округлих дужках, перші
та останні номери сторінок.
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10. Ілюстрації мають надаватися на окремих
файлах, в форматі TІFF або JPEG (maxіmum
qualіty) з розподільчою здатністю 300 dpі, та
розміром не меншим за розмір репродуціюван
ня. Категорично не допускається надання зоб<
ражень імпортованих у програму MSWord або
CorelDraw.
11. Схеми і графіки повинні бути розбірливи<
ми. Доречно віконання графіків або схем за
допомогою засобів Microsoft Ofice, або у
кривих.
12. Будь ласка, додайте у кінці статті повні
імена, титули та повну адресу всіх авторів,
закладів, в яких виконано роботу, країну і
місто. Вкажіть: з ким, по якій адресі і по яко<
му телефону редакція буде при необхідності
мати контакт.
13. Всі ділові контакти (переговори) та особ<
ливо всю кореспонденцію відносно остаточ<
ного друку необхідно надсилати прямо на ад<
ресу Редакції.
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