Перед тим, як подати статтю в “Галицький лікарський вісник” чи “Архів
клінічної медицини”
У світлі нових вимог, які представляються до наукових журналів, та положень
найкращої практики щодо публікації наукових робіт, редакція журналів “Галицький
лікарський вісник” та “Архів клінічної медицини” розміщує повні тексти опублікованих
робіт англійською мовою на веб-сторінках цих журналів у вільному доступі. Це
дозволяє світовій наукові спільноті швидко знайти та ознайомитись з науковим
доробком наших авторів, що є основною перевагою перед друкованою версією.
Колектив редакції постійно працює над розширенням географічного
представництва читачів журналів. З моменту створення англомовної версії веб-сторінок
журналів редакцією налагоджено передавання метаданих публікацій у WorldCat, BASE,
Google Scholar, JournalTOCs, ResearchBib, OpenAIRE, CORE, J-Gate.
Наприкінці червня 2016 року наш університет став членом організації CrossRef,
що дозволить редакції журналів присвоювати цифровий ідентифікатор DOI всім
опублікованим статтям, які розміщуються на англомовній версії сайту. В цей же час
журнали розпочали архівацію випусків у системі LOCKSS, яка забезпечує збереження
їхніх оригінальних версій та доступ до них бібліотек-членів програми LOCKSS різних
країн світу. З серпня 2016 року журнали надають доступ до статей через їхні групи
відкритого доступу в пошуковій системі Mendeley (один з наймасштабніших
менеджерів пошуку та керування науковими публікаціями для дослідників).
Про ефективність такої тактики говорить те, що з моменту створення
англомовних веб-сторінок журналів (листопад 2015 року) їх відвідало близько 2 тисяч
користувачів з більш як 100 країн світу (без даних по Україні, Google Analytics Service).
На початку серпня 2016 року колективом редакції прийнято рішення про перехід
на виключно електронне подання рукописів через сайти журналів, які розміщуються
за адресою http://ojs.ifnmu.edu.ua. Редакція наголошує, що при подачі рукопису
(інструкція подається нижче) введення всіх даних здійснюється тільки англійською
мовою. Основний текст рукопису – текст англійською мовою. Текст українською чи
російською мовою та резюме (англійською, українською і російською мовами) – в
основному файлі рукопису нижче англомовного тексту. Позначення на рисунках в
основному тексті повинні бути адаптованими до англомовної версії. Список літератури
для англомовного тексту наводиться ТІЛЬКИ у стилі Vancouver (всі кириличні
посилання повинні бути транслітеровані), для україно- чи російськомовного тексту – за
ДСТУ. Нагадуємо, що основним джерелом наукової інформації є наукова стаття. У
зв’язку з цим просимо авторів мінімізувати посилання на підручники та навчальні
посібники.
Подання англомовного тексту є обов’язковим для усіх статей, в яких
представлено результати оригінальних досліджень, огляди літератури, випадки з
практики чи висвітлюються питання організації охорони здоров’я. Виключенням може
слугувати (за бажанням автора) тільки стаття з питань медичної освіти. Однак це не
звільняє автора (-ів) від електронної подачі такого рукопису і обов’язкового
представлення на етапах подання 1) даних про авторів, 2) назви публікації і 3) її резюме
англійською мовою!
Недотримання цих першочергових вимог може слугувати причиною повернення
рукопису на доопрацювання чи відмова у публікації.
З повагою, головний редактор

М. М. Рожко

Дана інструкція має на меті допомогти авторам, які вперше зіткнулись з системою
on-line подання рукописів у журнали на базі платформи OJS.
Попередня інструкція містила тільки 1 розділ – Як подати статтю в журнал
“Galician Medical Journal” (“Галицький лікарський вісник”)? У цій версії розширено
опис п. 10 даного розділу, а також пропонуємо авторам ознайомитись з іншими
моментами взаємодії з системою – редагування метаданих статей та основні принципи
співпраці з редакторами та рецензентами.
Звертаємо увагу, що процес публікації передбачає листування з авторами та
рецензентами за допомогою електронної пошти. Деякі поштові сервіси можуть
переміщувати листи в папку небажаних чи спаму. Для своєчасного отримання
інформації просимо перевіряти ці папки Вашої поштової скриньки.
Якщо поштова служба автора базується на OutLook (@outlook.com,
@hotmail.com, @live.ru, і т.д.), будь ласка, перейдіть в налаштування Вашої скриньки та
змініть налаштування фільтрів згідно з поданою нижче інструкцією.
Options -> Mail -> Junk email ->Filters and reporting and change:
1. Choose a junk email filter -> «Exclusive»
2. Block content from unknown senders -> «Show attachments, pictures, and links for
senders with good reputations»
При виникненні будь-яких запитань пишіть нам:
glvisnyk@ifnmu.edu.ua
acm@ifnmu.edu.ua
З повагою,
колектив редакції журналів
“Галицький лікарський вісник” та
“Архів клінічної медицини”

І. Як подати статтю в журнал “Galician Medical Journal” (“Галицький лікарський
вісник”)?
1. У браузері переходимо на сторінку видавництва ІФНМУ: http://ojs.ifnmu.edu.ua та натискаємо
на зображення журналу чи на посилання VIEW JOURNAL (показано стрілкою)

2. Сайт направить на сторінку журналу:

3. На сторінці ABOUT розміщена вся актуальна інформація про журнал. Перейдемо до підрозділу
AUTHOR GUIDELINES, який доступний також і за посиланням у лівій панелі:

4. На даній сторінці представлені правила оформлення рукописів:

Наводимо ці правила для авторів:
1) Рукопис, який подається, не був раніше опублікований, не перебуває на розгляді в іншому
журналі (або пояснення повинно бути надано в коментарях до редактора).

Стаття, яка подається, є:
• Оригінальне дослідження;
• Огляд літератури;
• Клінічний випадок;
• Організація охорони здоров’я;
• Медична освіта;
• Дискусії, історії медицини.
2) Файл рукопису в Microsoft Word або RTF.
3) По можливості, URL-адреси посилань повинні бути представлені.
4) Текст: 1,5 міжрядковий інтервал; шрифт Times New Roman 14pt; поля: верхнє - 20 мм, нижнє 25 мм, ліве - 30 мм, праве - 10 мм; курсив можна використовувати, підкреслення - ні (за
винятком URL-адрес); всі ілюстрації, малюнки та таблиці повинні бути розміщені в тексті у
відповідних місцях, а не в кінці.
a.
Всі ілюстрації, малюнки повинні мати високу роздільну здатність (300 точок на дюйм).
Малюнки повинні бути пронумеровані в порядку їх першого згадування в тексті (тобто рис. 1, рис. 2 і
ін.). Підписи повинні бути розміщені під їхніми рисунками. Рисунки повинні також бути завантажені
окремими файлами.
b.
Таблиці повинні бути пронумеровані і наводяться в тексті послідовно арабськими
цифрами (тобто Таблиця 1, Таблиця 2 і т.д.). заголовки таблиць (не більше 15 слів) повинні бути
включені над таблицями, і легенди повинні бути включені під таблицями. Таблиці не повинні бути
вбудовані як рисунки чи файли електронних таблиць. Вони повинні бути створені за допомогою
Вашого текстового процесора (програми обробки текстів).
5) Резюме (Abstract)
Резюме часто подаються окремо від статті, тому вони повинні бути інформативними, і, водночас,
розкривати суть роботи без основного тексту статі.
Резюме оригінальних наукових статей повинні бути структуровані і повинні складатися з пунктів:
вступ, мета дослідження, матеріали і методи, результати, висновки.
Ключові слова: максимум - 5
6) Структура статті оригінального дослідження:
a. Постановка завдання та аналіз останніх досліджень
b. Мета
c. Матеріали та методи. Цей розділ повинен включати:
• проектування і постановка дослідження
• характеристика, опис матеріалів
• чіткий опис всіх процесів, заходів і порівнянь.
• тип статистичного аналізу, який використовується, в тому числі для розрахунку потужності в
разі потреби
d. Результати (у випадку необхідності можна поєднати з розділом обговорення) повинні включати
в себе результати дослідження в тому числі, в разі необхідності, результати статистичного аналізу, які
повинні бути включені або в текст, або представлені в таблицях чи рисунках.
e. Обговорення - слід провести аналіз отриманих результатів у контексті існуючих досліджень.
f. Перспективи подальших досліджень
g. Висновки. У цьому розділі слід чітко вказати основні висновки і дати пояснення важливості і
актуальності дослідження.
h. Список літератури
Стаття з описом клінічного випадку повинна включати в себе резюме з ключовими словами, фон,
клінічний випадок, висновки і список літератури.
Стаття, у якій викладено огляд літератури, повинна включати в себе резюме з ключовими словами,
фон, основний текст, висновки і список літератури.
Статі, у який висвітлюються питання організації охорони здоров'я чи медичної освіти, можуть
мати структуру статті оригінального дослідження чи огляду літератури.

7) Список літератури
Використовуйте тільки стиль цитування Vancouver. Його шаблон доступний в таких програмах як
Mendeley (http://www.mendeley.com/), EndNote (http://www.endnote.com/support/enstyles.asp) і
Reference Manager (http://refman.com/downloads/styles)
приклад:
1. Barnett AH. Origin
doi:10.1038/eye.1993.52.

of

the

microangiopathic

changes

in

diabetes.

Eye.

1993;(2):218-222.

8) Конкуруючі інтереси та Авторство
Будь-які факти, які можуть бути сприйняті як можливий конфлікт інтересів автора (-ів), повинні
бути описані в коментарі для редактора на першій стадії подачі рукопису (про конфлікт інтересів дивіться на сайті).
Авторство також повинно бути розкрито в коментарі для редактора на першій стадії подачі паперу.
Всі автори повинні внести значний вклад в усі з наступних дій:
1) концепція і дизайн дослідження, або збір даних, або аналіз та інтерпретація даних;
2) підготовка статті або її критична оцінка, яка важлива для інтелектуального змісту;
3) остаточне затвердження версії для подачі.
5. Після оформелення рукопису відповідно до вимог, переходимо до його подання через
посилання Online Submission (знаходиться вище розділу AUTHOR GUIDLINES, а також доступне на
сторінці ABOUT і лівій боковій панелі).
В розділі Online Submission пропонується або ввійти в систему (якщо користувач вже
зареєстрований), або зареєструватись.

6. Розпочнемо реєстрацію нового користувача, перейшовши за посиланням GO TO
REGISTRATION.
Система відкриє сторінку з формою, яку необхідно заповнити. Слід зазначити, що обов’язкові поля
позначені * (зірочкою):
- Username – ім’я користувача
- Password – придумати пароль для входу на сайт журналу
- Repeat password – повторно ввести цей пароль
- First Name – Ім’я повністю (або ж перша літера імені); в Middle Name – перша літера по-батькові
- Last Name – Прізвище повністю
- Email – Ваш адрес електронної пошти (ДІЙСНИЙ!)
- Confirm email – підтвердіть адрес його повторним введеням
ВСІ ПОЛЯ ЗАПОВНЮЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ!

В кінці форми відзначаємо роль як Author (додатково також можна і Reviewer, якщо Ви згідні
проводити рецензування робіт, які обираються редактором) і підтверджуємо введення (кнопка
Register)

продовження форми:

7. Після реєстрації можна ввійти на сайт журналу для подачі рукопису. Для цього використовуємо
username & password, введені на попередньому кроці (реєстрації користувача).

8. За умови коректного введення username & password система перейде на домашню сторінку
користувача. На цій сторінці відображаються активні та архівні подання рукописів (якщо Ви
відзначили Reviewer на кроці 6 – рукописи для рецензування), а також посилання New Submission –
для нового подання. Здійснимо подачу рукопису в журнал, натиснувши на це посилання.

9. На кроці 1 в розділі JOURNAL SECTION необхідно вибрати тип публікації (Research Article –
оригінальне дослідження; Reviews – огляди літератури; Case Reports And Public Health Service –

випадки з практики і питання організації охорони здоров’я; Medical Education – медична освіта; History
– історія медицини) з випадаючого списку Section. Наступний розділ – SUBMISSION CHECKLIST, де
необхідно позначити кожний пункт як свідчення коректного оформлення рукопису відповідно до
вимог журналу. В розділі COPYRIGHT NOTICE відзначити, що автори ознайомлені і погоджуються з
положеннями, які в ньому викладені. В полі COMMENTS TO EDITOR необхідно вказати: 1) існуючі
конфлікти інтересів, а у випадку їх відсутності – “The author(s) declare no competing interests”; 2)
розкрити внесок авторів; 3) номер мобільного телефону одного з авторів.
Натиснувши “Save and continue”, переходимо до наступного кроку.

10. На кроці 2 система пропонує завантажити документ у форматі doc чи rtf, який містить текст
рукопису англійською (обов’язково, розміщується на сайті журналу) і/або українською (російською)
мовами (для друкованої версії журналу).
За бажанням авторів, рукопис може бути опублікований англійською мовою як на сайті журналу,
так і в друкованій версії. У цьому випадку надсилати текст українською (російською) мовою не
обов’язково. Однак автори повинні бути готові його надати у випадку необхідності на вимогу
рецензента.
Нагадуємо, що для англомовної версії позначення на рисунках повинні бути перекладені
англійською мовою.
Важливо: для англомовного тексту роздільник між цілою і дробовою частиною – крапка!
Список літератури наводиться ТІЛЬКИ у стилі Vancouver.
Кириличні назви робіт, прізвища та ініціали авторів повинні бути транслітерованими або ж
необхідно навести їх так, як вони представлені в резюме англійською мовою роботи, яку Ви цитуєте.
У списку літератури вказується прізвища та ініціали всіх авторів роботи, на яку здійснюється
посилання!
При наявності у статті ідентифікатора DOI, він вказується у списку літератури в кінці посилання
обов’язково, як це показано у п.7 правил для авторів!
Для україно- чи російськомовного тексту рукопису список джерел оформляється відповідно до
ДСТУ.
Просимо звернути увагу! На даному етапі завантажується файл з текстом рукопису, малюнками,
таблицями чи іншими ілюстративними матеріалами, які повинні бути розміщенні по тексту у
відповідних місцях. Однак просимо одразу ж підготувати фотографії, графіки, схеми і т.д. як окремі
малюнки з роздільною здатністю не менше 300 dpi (не cкопіювати їх в окремий документ Word, а
підготувати оригінальні файли з відповідними розширеннями – jpg чи tiff), оскільки ці файли будуть
завантажуватись ще додатково на кроці 4 (п. 12 даної інструкції). Шановні автори, готуйте Ваш
ілюстративний матеріал відповідально!
Вибираємо файл рукопису, натискаємо Upload. Після завантаження натискаємо Save and Continue.
Після цього переходимо до кроку 3.

11. На кроці 3 необхідно ввести метадані публікації.
ВСІ ПОЛЯ ЗАПОВНЮЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ!
Спочатку наводяться дані автора – ініціали, прізвище, email, affiliation (університет, без кафедри
чи підрозділу), країна. Інші поля можна не заповнювати.
Якщо авторів два і більше – натискаємо кнопку Add Author.

Після цього нижче появиться форма для введення даних другого, третього автора і т.д. Під кожною
формою даних автора буде міститись перемикач для позначення основного автора для листування
(Principal contact for editorial correspondence).

Після введення даних автора(-ів) необхідно ввести назву статі, її резюме, ключові слова (розділені
знаком ; [крапка з комою]).

В поле REFERENCES необхідно ввести список літератури (скопіювати з тексту рукопису).
Список НЕ нумерується. Позиції у списку літератури відокремлюються один від одного одним
пустим рядком.
Всі кириличні посилання повинні бути транслітеровані.
Посилання оформленні у стилі Vancouver.

Зберігаємо і продовжуємо процес подання рукопису.

12. Крок 4 – завантаження додаткових файлів. Такими файлами є файли рисунків, Cover Letter чи
інші додаткові матеріали, які повинні бути включені в рукопис.

13. Крок 5 – завершення подання. На цьому кроці відображаються усі файли, завантажені в процесі
подання. Натиснувши кнопку Finish Submission підтверджуємо завершення подання рукопису.

14. Вітаємо! Процес подання успішно завершений.

ІІ. Як виправити некоректно введені дані рукопису, якщо його подання уже
завершено?
Часто трапляється так, що тільки після того, як рукопис подано, автор виявив помилку введених
ним метаданих – неправильно вказано прізвище одного зі співавторів, email, назву роботи і т.д.
Цю ситуацію можна виправити наступним чином.
1. Заходимо на сайт, ввівши свій логін і пароль.
2. У залежності від того, чи при реєстрації окрім ролі автора було вибрано також роль
рецензента, Ваша сторінка може мати різний вигляд.
[А: Вибрано роль автора і
рецензента]
Переходимо до активних подач
(показано
стілкою),
система
перенаправить на сторінку зі
списком Ваших активних подач
рукописів.

[Б:Вибрано тільки роль автора]
Вибираємо необхідний поданий
рукопис, натиснувши на його
назву.

3. Система відобразить сторінку, на якій представлені метадані Вашого рукопису.
Якщо
Вам
необхідно
відкорегувати метадані поданого
рукопису,
переходимо
за
посиланням Edit Metadata. Це
дасть
можливість
здійснити
корекцію даних про авторів, назви
роботи,
її
резюме,
списку
літератури.
Зберігаємо зміни, натиснувши
кнопку Save Metadata внизу
сторінки.

Якщо ж необхідно завантажити
додаткові
матеріали
(файли
рисунків чи графіків), переходимо
за
посиланням
Add
a
Supplementary File.

Відобразиться
завантаження
матеріалів.

сторінка
для
додаткових

Обов’язково
вводимо
назву,
обираємо файл для завантаження
та натискаємо Save (показано
стрілками).

P.S. Якщо Ви забули прикріпити основний файл (файл з текстом рукопису), то таке подання буде
відхилено редактором. У такому випадку необхідно подати рукопис ще раз.

III. Робота автора з редактором і рецензентами.
Роботи, які публікуються у виданнях “Галицький лікарський вісник” і “Архів клінічної
медицини”, проходять: 1) технічну експертизу; 2) наукове рецензування; 3) лінгвістичну
експертизу рукопису, який поданий англійською мовою.
Технічна експертиза проводиться технічним редактором або відповідальним секретарем чи
секретарем журналу і передбачає аналіз рукопису щодо: 1) дотримання вимог його оформлення; 2)
правильності наведення списку цитованих праць; 3) академічної доброчесності.
Просимо зауважити: від автора не вимагається жодних довідок від антиплагіатної комісії,
оскільки редакція виконує такий аналіз і рішення приймає самостійно.
Недотримання вимог оформлення, особливо – списку літератури для рукопису англійською
мовою, а також неякісний переклад тексту англійською мовою може стати причиною
відтермінування публікації такої роботи.
Наукове рецензування передбачає вибір редакцією одного-двох рецензентів, які зможуть
незалежно провести оцінку рукопису та надати рекомендації щодо підвищення її наукової якості.
Редакція забезпечує сліпе рецензування, тобто автору невідомі рецензенти.
Процеси рецензування та експертиз здійснюється виключно через сайт журналу!
Нижче наведемо інструкції для авторів щодо ситуацій, які можуть виникнути на етапах
рецензування їхніх рукописів.

Рис. 1.

1. На
сторінці
Вашого
рукопису
переходимо у вкладку Review (показано
стрілкою).
2. У
розділі
PEER
REVIEW
відображаються раунди рецензування (у
даному випадку Round 1). Ви маєте змогу
переглянути файл рукопису, який був
представлений рецензенту, а також його
рекомендації, зауваження чи запитання в
окремому файлі (у випадку, якщо вони були
представлені окремим файлом). Посилання
на ці файли показано стрілками.
3. У
розділі
EDITOR
DECISION
відображається висновок редактора на основі
результатів
експертиз
та
наукового
рецензування (показано стрілкою).
Висновок може бути:
•
Accept Submission: рукопис прийнятий
без змін.
•
Revisions Required: рукопис може бути
прийнятий після незначних корекцій.
•
Resubmit for Review: Рукопис потребує
доопрацювання,
але
після
значних
виправлень може бути опублікований.
•
Decline Submission: Рукопис не буде
опублікований у журналі.
4. Натиснувши
на
значок
“Повідомлення” (показано стрілкою), Ви
зможете ознайомитись із зауваженнями
рецензентів (див. рис. 2).

На даному рисунку показано приклад
сповіщення автору щодо його рукопису.
Стрілками показано рішення редактора і
коментарі автору від рецензентів.
Автору необхідно уважно ознайомитись
із цими коментарями та внести корекції у
текст рукопису (якщо текст двома мовами –
то в тексти рукопису; версія англійською
мовою повинна бути ідентична україно- чи
російськомовній).
Увага!
Всі зміни в тексті повинні бути виділені
червоним кольором! Це дасть змогу
рецензентам швидко ознайомитись зі
змінами, які внесені автором.

Рис. 2.

Правилом гарного тону є підготовка
автором окремого тексту, у якому він
відображає всі зміни і корекції у відповідь на
зауваження рецензента. Наприклад:
1. Просимо у розділі “Матеріал і методи”
вказати, в яких умовах утримувались
експериментальні тварини.
Відповідь автора: Дякуємо рецензенту за
можливість покращити якість нашого
рукопису. У даному розділі додано наступну
інформацію:
“The experiment was carried out in
accordance with EU Directive 2010/63/EU for
animal experiments.”
Такий текст Ви надсилаєте редактору
(рис. 3 і 4).
Після того, як виправлення внесені та
виділені червоним кольором, обираєте файл
відкорегованого
рукопису
(показано
стрілкою), і завантажуєте його у систему
(показано стрілкою).
Якщо Вам необхідно направити лист
редактору, натискаєте значок “листа”
(показано стірілкою).

Рис. 3.

У тексті листа (показано стрілкою) Ви
інформуєте редактора про внесені корекції та
зміни тексту рукопису, вказуючи конкретно
на кожний коментар рецензента свою
відповідь (див. рис. 2).
У випадку необхідності Ви можете
надати будь-яку іншу інформацію редактору
щодо рукопису.
Надсилаєте лист, натиснувши кнопку
Send.

Рис. 4.
Успішно завантаживши файл рукопису з
виправленнями, він буде відображений у
розділі EDITOR DECISION, полі Author
Version (показано стрілкою). Система
автоматично змінює оригінальні назви
файлів у відповідності до запрограмованих
схем.

Рис. 5.
Вельмишановні автори!
Якщо Ви бачите у розділі EDITOR DECISION висновок редактора “Accept Submission”, то це
означає, що Ваш рукопис буде опублікований.
Наголошуємо, що раундів рецензування може бути декілька, у залежності від коментарів
рецензента за рішенням редактора.
Інколи трапляється, що коментарі не критичні, а мають уточнюючий характер. У такому
випадку редактор має право самостійно оцінити зміни, внесені автором, і прийняти рішення щодо
можливості публікації. Якщо ж на думку рецензента рукопис потребує грунтовного
доопрацювання, то виправлена автором версія буде направлена на перегляд рецензенту (раунд 2).

