ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

Для публікації в «Прикарпатському віснику НТШ «Пульс» приймаються оригінальні статті з
основних розділів теоретичної і практичної медицини, огляди літератури, які відображають
найактуальніші її проблеми, випадки з практики, питання організації охорони здоров’я, медичної
освіти, дискусійні і проблемні статті, творчі портрети вчених, забуті імена науки, оформлені
відповідно до наступних вимог.

1. Стаття повинна мати направлення в редакцію, бути завізованою керівником установи, засвідченою
печаткою, підписаною її авторами. На одному із примірників без підписів та печаток необхідно
вказати прізвище, ім’я, по-батькові, поштову адресу, телефон, контактний e-mail автора, з яким буде
проводитись листування. До публікації приймаються лише ті матеріали, які раніше ніде не
публікувались і не знаходяться в редакціях інших журналів чи видавництв, про що письмово вказує
автор в кінці статті. Статті приймаються українською і англійською мовами.
2. Надсилати перший та другий примірники статті, надруковані на стандартному аркуші форматом
А4 (210х297 мм), шрифт – “Times New Roman”, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5. Поля: верхнє – 20
мм, нижнє – 25 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм. Також необхідно надсилати статті на CD-дисках
(текстовий редактор “Word 6.0, 7.0”). Таблиці оформлені у редакторі “MS Word”, графіки – “Excel”,
формули – “MS Equation” – записаними окремими файлами.

3. Орієнтований обсяг передових, проблемних статей та лекцій – не більше 12 сторінок машинопису
(включаючи ілюстрації, підписи до них, резюме). Всі інші статті – до 8 сторінок (але не менше 6).
Короткі повідомлення, рецензії, проблеми викладання – до 5 сторінок. Обсяг оглядових та
загальнотеоретичних статей узгоджуються з редакцією.

4. Автор статті зобов’язаний детально її вичитати і відредагувати. Зміст статті викладати чітко, без
повторень та довгих передмов. При викладі статті користуватися українським правописом, вживати
українську термінологію і дотримуватися норм літературної української мови. Редакція часопису не
несе відповідальності за помилки авторів, залишає за собою право скорочувати статті, змінювати
розміщення ілюстрацій, таблиць, графіків. Скорочення слів, назв і т.д. (крім загальноприйнятих) не
допускається. Скорочення цитованих видань подавати відповідно до Index Medicus, одиниці виміру –
за системою СІ.

5. Всі направлені в редакцію праці рецензуються анонімно, після чого автор отримує повідомлення
про те, що статтю прийнято або не рекомендовано до друку. Неприйняті до публікації матеріали, а
також статті, оформлені не за правилами, повертаються на вимогу авторів. Статті, які оформлені за
правилами та мають позитивну рецензію, передаються до друку тільки у тому випадку, коли
проведена оплата, про що повідомляється автору.

6. СТАТТЮ оформляти ЗА НАСТУПНОЮ СХЕМОЮ:

УДК

Прізвище та ініціали автора (авторів)

Назва статті

Установа (повна назва, місто, країна), контактний e-mail автора

Резюме об’ємом не менше 1500 знаків повинно включати наступні аспекти змісту статті:

- предмет, тему, мету роботи;

- матеріал і методи дослідження;

- результати роботи;

- висновки.

Предмет, тема, мета роботи вказується, якщо вони не зрозумілі із заголовка статті. Методи доцільно
описувати, якщо вони відзначаються новизною і тому становлять інтерес. Результати роботи
описують максимально точно та інформативно. Висновки можуть супроводжуватись
рекомендаціями, оцінками, пропозиціями.

Ключові слова (не більш 5 слів чи словосполучень; використовувати терміни із списку медичних
предметних заголовків видання Index Medicus)

Постановка проблеми і аналіз останніх досліджень

Мета дослідження

Матеріал і методи дослідження

Результати дослідження

Обговорення

Висновки

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку

Література згідно з новими правилами ДОСТу
Резюме англійською мовою:

Прізвище та ініціали автора (авторів)

Назва статті

Установа (повна назва, місто, країна), контактний e-mail автора

Резюме (Abstract) об’ємом не менше 1500 знаків повинно включати наступні аспекти змісту статті:

- предмет, тему, мету роботи;

- матеріал і методи дослідження;

- результати роботи;

- висновки.

Предмет, тема, мета роботи вказується, якщо вони не зрозумілі із заголовка статті. Методи доцільно
описувати, якщо вони відзначаються новизною і тому становлять інтерес. Результати роботи
описують максимально точно та інформативно. Висновки можуть супроводжуватись
рекомендаціями, оцінками, пропозиціями.

Ключові слова (не більш 5 слів чи словосполучень; використовувати терміни із списку медичних
предметних заголовків видання Index Medicus)

Якщо стаття англійською мовою, то резюме повинно бути українською мовою.

7. Кількість ілюстрацій – мінімальна. Фотографії скановані і записані окремими файлами або
виготовлені на глянцевому папері, прямокутні, на звороті кожної ілюстрації вказати номер, прізвище
автора і відзначити “верх”, “низ”. Фотографії кількістю більше однієї необхідно розташувати у
вигляді монтажу розмірами 150х180 мм, підписи до них подавати на окремому листі. Місця, де в
тексті повинні бути малюнки, таблиці, схеми, графіки, відзначати квадратом на лівому полі, в який
вписати номер малюнка. Таблиці, малюнки, графіки повинні бути надруковані на окремих сторінках,
мати нумерацію і заголовки.

8. У список літератури включати праці, видані упродовж останніх 7-10 років, не більше 15 джерел
для оригінальних праць і 30 – для оглядових. Не включати неопубліковані праці, автореферати
дисертацій та інші рукописи. Цитовані праці в тексті позначати номерами в квадратних дужках
відповідно до списку літератури, автора не вказувати. Список цитованої літератури наводиться згідно
із вимогами Держстандарту, які наведені у “Бюлетні ВАК” №5, 2009р., в такому порядку за
алфавітом: 1) наукові праці, надруковані кирилицею; 2) наукові праці, надруковані латинським
шрифтом.

9. Для отримання інформації про публікацію статті необхідно вкласти у конверт поштову листівку з
маркою із зазначенням своєї адреси.
10. Вартість однієї друкованої сторінки 35 грн., для професорсько-викладацького складу
ІФНМУ – 30 грн., для членів осередку НТШ в ІФНМУ- 25 грн.
11. Рукописи, листи, побажання і зауваження надсилайте за адресою:

Редакція журналу «Прикарпатський вісник НТШ «Пульс»

Івано-Франківський національний медичний університет

вул. Галицька, 2

м. Івано-Франківськ

76018

Для розміщення матеріалів журналу у міжнародних наукометричних базах україномовні статті
необхідно обов’язково перекласти англійською мовою, включаючи резюме, оформити відповідно до
Author Guidelines і представити в електронному варіанті на окремому диску з поміткою «English» або
подати в редакцію, а коли буде утворений сайт видання – через веб-сайт англомовної версії журналу.
Крім того, англомовний текст слід представити і на паперовому носії. Бібліографічний список до них
подати латиницею, вказуючи прізвища всіх авторів з транслітерацією, назву цитованої роботи в
перекладі на англійську мову, назву журналу чи іншого джерела з транслітерацією, вихідні дані
цитованого видання унормувати відповідно до міжнародних правил, які подані у «Uniform
Requirement for Manuscript Submitted to Biomedical Journals» (Vancouver citation style).

Зразок написання бібліографічного джерела.

Український варіант:

Баєвський Р.М., Іванов Г.Г., Петров Л.В. Аналіз варіабельності серцевого ритму при використанні
різних електрокардіографічних систем. //Вісник аритмології. – 2002. - №3. – С. 65-70.

Англомовний варіант статті (для розміщення на сайті журналу):

Baevskiy RM, Ivanov GG, Petrov LB. Analysis of heart rate variability using different ECG systems. Visnyk
arytmologii. 2002; 3: 65-70.

Передача українських літер повинна здійснюватися згідно з Постановою Кабінету міністрів України
№55 від 27 січня 2010 року “Провпорядкуваннятранслітераціїукраїнськогоалфавітулатиницею”.

Примітки: 1. Буквосполучення “зг” відтворюєтьсялатиницеюяк “zgh” (наприклад, Згорани-Zghorany)
навідмінувід “zh” – відповідника української літери “ж”.

2. М’який знак і апостроф латиницею не відтворюються.

3. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної
літери латиницею.

