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ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

У ЖУРНАЛІ «ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС»

Ліцензіар_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(ПІБ автора, співавторів)

надає Ліцензіату, виданню журналу «Фітотерапія, часопис», безоплатно невиключну ліцензію на 
використання наукової статті
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(назва статті) згідно з нормами чинного законодавства України.

Ліцензіар гарантує, що володіє виключними авторськими правами на надану Ліцензіату наукову 
статтю, і передає йому такі права:
1. на опублікування статті у журналі «Фітотерапія. часопис»,
2. на розміщення наукової статті повністю або частково у мережі Інтернет на сайті журналу,
3. на адаптацію та переклад статті згідно з редакційними вимогами,
4. надає довідку про перевірку статті щодо плагіату,
5. на використання метаданих статті (назва, ПІБ авторів, анотації, бібліографічні матеріали) шля-

хом оброблення і систематизації, доведення до загального відома,
6. на внесення до різноманітних пошукових систем, наукометричних баз, зокрема міжнародних,
7. на передачу, зберігання й опрацювання персональних даних без обмеження строку відповідно 

до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.

Ліцензіар
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(М.П. наукової установи, що засвідчує підпис Ліцензіара)
_____________________________________________________________________________________

Шановні читачі!
Журнал «Фітотерапія. часопис» можна передплатити в усіх відділеннях Укрпошти.
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 06684
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УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ У ЖУРНАЛІ «ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС».

Статті публікуються українською, англійською та російською мовами.

Авторський оригінал слід подавати обов’язково у двох формах – роздрукований на папері та в електронно-
му вигляді, вони мають бути аналогічними і містити:

• індекс УДК, назву статті; прізвища та ініціали авторів; назву установи, де працюють автори, міста,  
країни (для іноземців);

• текст (стаття – до 9 стор.; огляд, проблемна стаття – до 12 стор.; коротка інформація – до 3 стор.).  
Питання про публікацію у журналі великої за обсягом інформації вирішується індивідуально;

• список цитованої літератури: загальна кількість до 20 джерел, для оглядів – до 50, при цьому до 50 % з 
них не раніше п’ятирічної давнини;

• резюме з повним заголовком статті, прізвищами та ініціалами авторів, ключовими словами (від 5 до 10 
слів чи словосполучень, що розкривають зміст статті) двома мовами: українською та англійською 
(переклад має бути якісним);

• поштову та електронну адресу, номер телефону одного з авторів для опублікування у журналі;
• заповнений бланк ліцензійних умов використання наукової статті;
• номери телефонів для забезпечення оперативного зв’язку редакції з авторами.

Додатково трьома мовами надаються: прізвища, імена та по батькові всіх авторів, назви установ, у яких 
працюють автори, міста, наукові ступені, звання, посади, контактні дані. УВАГА! Прізвища та імена редак-
цією не коригуються, друкуються в авторській редакції.

Статтю підписують всі автори та надсилають у редакцію з офіційним направленням від закладу, в якому 
виконано роботу.

У кінці статті подають дані щодо конфлікту інтересів (наприклад, конфлікту інтересів немає) та участі 
кожного автора у написанні статті, а саме: (концепція і дизайн дослідження; збір матеріалу; статистична 
обробка даних; написання тексту; редагування).

У статті, називаючи лікарський препарат, перевагу надавати міжнародній непатентованій назві (INN), її 
писати з малої літери.

СТАТТЯ має містити нові наукові дані (для оглядів) та нові наукові результати (для оригінальних досліджень).

СТРУКТУРА основного тексту статті має відповідати загальноприйнятій структурі для наукових статей, 
публікацій.

Так, статті, що містять результати експериментальних досліджень, зокрема дисертаційних, складаються з 
таких розділів: вступ – актуальність, мета роботи, матеріали та методи дослідження, результати дослідження 
та їх обговорення, висновки.

У вступі необхідно чітко сформулювати мету роботи, яка відповідає на питання: що досліджується, в яких 
осіб (хворих), яким методом. У розділі: Матеріали та методи дослідження, крім основних методів, за якими 
проводили дослідження, обов’язково слід зазначити та описати методи статистичної обробки.

Обговорюючи результати дослідження, не потрібно дублювати дані таблиць і рисунків, необхідно обме-
житися найважливішими відомостями, які аналізуються. В обговоренні нові і важливі аспекти своєї роботи 
необхідно порівняти з даними інших досліджень, авторів, не повторювати інформацію зі вступу чи резуль-
татів дослідження. Висновки статті мають розкривати проблему, яка обґрунтована в меті роботи.
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РЕЗЮМЕ ДО СТАТТІ, в якій публікуються результати експериментальних досліджень, повинно мати ту 
ж структуру, що й стаття, і містити ті ж рубрики. Обсяг резюме – одна друкована сторінка.

Статті, які висвітлюють клінічні спостереження, огляди, статті з історії медицини, лекції оформляють 
інакше. Кожна публікація не англійською мовою супроводжується резюме англійською мовою обсягом не 
менше як 1800 знаків, у тому числі – ключові слова. Кожна публікація не українською мовою супроводжуєть-
ся резюме українською мовою обсягом не менше як 1800 знаків, у тому числі – ключові слова.

ФОТОГРАФІЇ, ЕХОГРАМИ мають бути виконані професійно вручну. МАЛЮНКИ подають в оригіналі 
(на зворотному боці ілюстрацій слід зазначити прізвища авторів, назва статті, номер та підпис до рисунка, 
верх та низ зображення) або в електронному вигляді (відскановані з роздільністю не менше 300 dpi і збере-
женні у форматах TIFF чи JPEG). Фотографїї пацієнтів подаються з їхньої письмової згоди у такому вигляді, 
щоб особу хворого неможливо було встановити.

СПИСКИ ЛІТЕРАТУРИ складають тільки за алфавітом: спочатку праці українською та російською мо-
вами (кирилицею), а потім латиницею. Порядок оформлення: для монографій – прізвище, ініціали, назва 
книжки, місце видання (місто, видавництво), рік, кількість сторінок; для статей із журналів та збірників – 
прізвище, ініціали, повна назва статті, стандартно скорочена назва журналу або назва збірника, рік видання, 
том, номер сторінки (початкова і остання), на яких вміщено статтю.

УВАГА! У зв’язку з необхідністю створення англомовного сайту як однієї з вимог входження до міжна-
родних наукометричних баз вносяться зміни до оформлення списків літератури. Бібліографічні посилання 
кирилицею дублюють англійською мовою (назву беруть з англійського резюме) і позначають мову написання 
статті в дужках (Ukr) або (Ru). Якщо в першоджерелі немає резюме, слід зробити кваліфікований переклад 
або транслітерацію назви латинськими літерами. З української мови прізвища автоматично можна трансліте-
рувати згідно зі стандартом КМУ 2010 (паспортний), географічні назви – згідно зі стандартом УКППТ 1996 
(спрощений) за посиланням https:// www.slovnyk.ua/ translit.php. Транлітерацію з російської мови можна зро-
бити за посиланням http: translit.net/accaunt=bsi.

Наприкінці потрібно вказувати цифровий ідентифікатор статті DOI, якщо такий є. Перевірити наявність у 
статті ідентифікатора DOI можна на сайтах http: // searh.crossref.org https:// www.citethisforme.com. Для отри-
мання інформації щодо DOI потрібно ввести в пошуковий рядок назву статті англійською мовою.

Усі статті, надіслані для публікацій підлягають рецензуванню. Редакція залишає за собою право зміню-
вати стиль оформлення статті. За необхідності стаття може бути повернута авторам для доопрацювання та 
відповідей на запитання.

Коректура авторам не висилається, вся друкарська підготовка проводиться редакцією за авторським ори-
гіналом. Відхилені рукописи авторам не повертають.

P.S.! Передрук статей можливий лише з письмової згоди редакції та з посиланням на журнал.

Статті надсилати за адресою:
Редакція журналу «Фітотерапія. Часопис»
(Голова редакційної ради Т. П. Гарник)
04123, Київ, вул. Червонопільська, буд. 2В, к. 16
ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»
тел.:+38 (050) 3530326.
Email: phitotherapy.chasopys@gmail.com
http://phytotherapy.vernadskyjournals.in.ua
www. uanm.org.ua


