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ТЕМАТИКА ТА ЦІЛІ 

Journal of Clinical and Experimental Medical Researches (JC&EMR) – 

це рецензований журнал, який публікує оригінальні статті, що охоплюють 

питання сучасної експериментальної та клінічної медицини.  

Наша головна мета – створити дієву платформу для обміну думками й 

досвідом, та налагодити співпрацю між провідними науковцями в галузі 

клінічної та експериментальної медицини різних регіонів України та світу. 

 

ТИПИ СТАТЕЙ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В 

JC&EMR 

1. Оригінальні статті – оригінальні експериментальні та клінічні 

дослідження в галузі медицини. 

a. Експериментальні роботи мають бути виконані за допомогою 

сучасних методів досліджень та надавати вирішення конкретної 

задачі (групи задач). 

b. Клінічні роботи мають містити нові дані щодо діагностики, 

профілактики чи лікування захворювань людини. 

2. Огляд літератури – даний вид публікації зазвичай подається 

відомими в вузькій галузі вченим (групою вчених) та вміщує в собі 

сучасну інформацію з конкретного питання теоретичної чи клінічної 

медицини, спираючись на аналіз світової та вітчизняної літератури та 

власний досвід у вирішенні проблеми, яка виноситься на розгляд в 

даній статті.  

3. Клінічні випадки – коротке повідомлення з конкретної клінічної 

ситуації, яка надає нову інформацію щодо особливостей діагностики, 

лікування чи профілактики конкретного захворювання. Стаття 

обов’язково повинна містити коротке обговорення з аналізом 

сучасної літератури. 
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4. Лист в редакцію – може містити критичне обговорення статей, які 

були опубліковані в JC&EMR протягом поточного року.  

 

ЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

Рукописи, в яких міститься інформація про досліди над твариною чи 

людиною, повинні обов’язково зазначити, що всі експерименти проводилися 

в межах українського (національного) та міжнародного законодавства. 

Клінічні дослідження над випробуваним повинні проходити згідно з 

положеннями Гельсінської декларації. Будь ласка, зверніть увагу на останні 

доповнення до декларації за посилання: 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/. Що стосується 

піддослідних тварин, то експерименти над ними проводяться згідно 

положень Директиви Європейського співтовариства від 24 листопада 1986р. 

про утримання та використання лабораторних тварин в дослідницьких цілях 

(http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/HTML/123.htm).  

Стосовно пацієнтів, яка задіяні в експерименті, вони мають право на 

недоторканість особистого життя. Отже, особисті дані (ім’я пацієнта, номер 

лікарняного закладу) не повинні друкуватися, за виключення надзвичайної 

важливості цієї інформації у наукових цілях. Обов’язково пацієнт самостійно 

чи його/її батьки (опікун) надають письмову згоду про використання 

отриманих даних.  

Автор рукопису, в якому наводиться інформація про досліди над 

тваринами чи людиною, зазначає відповідний комітет чи спостережну раду, 

яка слідкує за перебігом експериментів та надає документ, що засвідчує 

дозвіл на проведення досліджень.  

 

 

 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/HTML/123.htm
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ПОДАННЯ СТАТТІ НА РОЗГЛЯД 

До розгляду приймаються рукописи українською, російською та 

англійською мовами з британським правописом, які раніше не друкувалися й 

у даний момент не готуються до друку іншими виданнями. Статті, подані 

українською чи російської мовами та прийняті після рецензування до друку, 

перекладаються редакцією аглійською мовою. 

Подання статті в редакцію здійснюється за допомогою автоматичної 

системи за адресою http://www.ujcem.med.sumdu.edu.ua/. Перед презентацією 

рукопису автор повинен зареєструватись в електронній системі журналу. 

Реєстрація, подання статті та її публікація є безкоштовними. 

Кожен поданий рукопис ретельно перевіряється технічним редактором 

журналу на відповідність вимогам до публікацій, а також двома провідними 

науковцями нашої редакційної колегії. Протягом 30 днів авторам 

надсилаються відповіді рецензентів щодо можливості публікації рукопису в 

JC&EMR. У разі відмови авторам надсилається повний текс негативної 

рецензії. Автор залишає за собою право відповіді рецензенту на зауваження. 

Редакційна колегія за рекомендацією рецензентів може надсилати авторам 

побажання щодо вдосконалення рукопису з подальшим прийняттям її до 

друку.  

Редакційна колегія залишає за собою право відмовитися друкувати 

рукопис, якщо його тема не відповідає цілям та тематиці журналу.  

 

ПРАВИЛА ДО НАПИСАННЯ СТАТТІ 

Загальні вимоги.  

Робота має бути новою, актуальною, висвітлювати конкретні питання 

певної галузі експериментальної чи клінічної медицини.  

Використовуйте прості розповідні речення, загальноприйняті терміни 

та поняття, уникайте довгих речень та пустих слів. Для створення часової 

http://www.ujcem.med.sumdu.edu.ua/
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картини експерименту використовуйте минулий час, коли пишете про 

проведені дослідження, про сам процес дослідження та спостереження й 

отримані данні. У теперішньому ж часі пишуться особисті висновки, дані  

попередніх досліджень та загальновідомі факти. Отже, текст у розділах 

«резюме», «матеріали та методи дослідження» слід писати у минулому часі, 

тоді як «вступ» та «результати та їх обговорення», «висновки» пишуться у 

теперішньому часі.  

  

Технічні вимоги.  

Рукопис верстається в редакторі MS WORD у форматі А4. Шрифт 

Times New Roman 12 кегль з міжрядковим інтервалом 1,5. Поля: верхнє, 

нижнє та ліве – 1,5, праве – 2,0. Об’єм основного тексту (крім титульного 

аркушу, таблиць та малюнків) для оригінальних досліджень – до 12 сторінок, 

огляду літератури – 15-20 сторінок, клінічного випадку та листа в редакцію – 

до 7 сторінок. Кількість використаних джерел для оригінальних досліджень 

та огляду літератури на обмежується, для  клінічного випадку та листа в 

редакцію – до 10 джерел. 

Скорочення  

Повне значення скорочення наводиться за його першого використання 

у тексті роботи, виключення є слова міри та ваги. Пам’ятайте, що слід 

уникати абревіацій, які не є загальноприйнятими. Не вживайте скорочення у 

тексті резюме чи у заголовку. 

Позначення слів міри та ваги 

Позначення слів  міри та ваги (довжина, висота, вага та об’єм) ведеться 

згідно з метричною системою (meter, kilogram or liter) чи записується їх 

десятикратними числами. Позначення гематологічних та клініко-біохімічних 

одиниць ведеться у метричній системі згідно Міжнародної системи одиниць.  
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ПЛАН РУКОПИСУ 

Рукопис слід поділити на розділи: 

1) Титульна сторінка  

2) Резюме (українською, російською та англійською мовами) 

3) Ключові слова (українською, російською та англійською мовами) 

4) Вступ 

5) Матеріали та методи дослідження 

6) Результати дослідження 

7) Обговорення результатів 

8) Висновки 

9) Перспективи подальших досліджень (за необхідності)  

10) Подяка (за необхідності) 

11) Список використаної літератури 

12) Таблиці 

13) Малюнки 

14) Додаткова інформація (за необхідності)  

 

Звертаємо особливу увагу авторів щодо важливості написання заголовку, 

ключових слів та резюме, адже кожен з цих елементів висвітлюватиме саму 

статтю у бібліографічних базах даних та пошукових системах. 

Титульна сторінка  

 Титульна сторінка має містити УДК, заголовок, прізвища та ініціали 

авторів, їх посади та місце роботи, адресу та електронну пошту автора, 

відповідального за листування з редакцією. 

Ми радимо використовувати інформативний заголовок, який чітко 

висвітлює текст роботи, але є лаконічним (75 літер чи менше). Уникайте 

нетипових скорочень та акронімів, слова у заголовку не пишуться з великої 

літери. 
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Титульна сторінка оформлюється за прикладо: 

Назва статті 

ПІБ першого автора, посада 

ПІБ другого автора, посада … 

 

Місце роботи авторів  

(адреса установи) 

 

Автор, відповідальний за листування з редакцією:  

ПІБ, адреса та електронна пошта. 

 

 

Резюме 

Текст резюме не має перевищувати 250 слів. У резюме зазначають мету 

роботи чи дослідження, основні методи (яким чином йшов відбір пацієнтів 

чи піддослідних тварин, методи спостереження та аналітики), основні 

результати проведеної роботи (якщо можливо, зазначте специфіку 

статистичних даних) та загальний висновок. Резюме повинно наголошувати 

на нових та важливих аспектах проведеного спостереження чи дослідження. 

 

Ключові слова 

Перелік ключових слів має містити до 10 слів, які пишуться через кому. 

Радимо до ключових слів включити слова відмінні від тих, що використані у 

заголовку. 

 

Вступ 

 Вступ повинен бути присвячений детальному опису сучасного стану 

проблеми, якій присвячена стаття. Даний розділ має надати читачеві повну 
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інформацію про проблему та можливі шляхи її вирішення. Під час написання 

вступу пам’ятайте про читачів, які не є експертами в даній галузі науки. В 

кінці розділу обов’язково надайте обґрунтування та мету проведення 

дослідження, а також гіпотези, що покладені в його основу.   

 

Матеріали та методи дослідження 

Даний розділ повинен мати ґрунтовне описання техніки проведення 

експерименту чи клінічного дослідження з метою можливості його 

відтворення іншими вченими. Протоколи нових методів досліджень чи 

модифікації існуючих повинні бути детально описані. Під час використання 

відомих методик можливе посилання на літературні джерела.  

У розділі обов’язкове описання статистичних методів обробки 

цифрового матеріалу із зазначенням програмного забезпечення (в разі його 

використання). 

 

 

Результати дослідження 

 Даний розділ має надати повну інформацію про отримані результати 

дослідження. Пам’ятайте, що великі масиви цифрових даних можуть бути 

подані також за допомогою  таблиць. Уникайте повторювань у тексті 

результатів, які подані в таблицях та малюнках. Обмежуйте кількість 

малюнків тільки тими, які абсолютно необхідні для описання результатів 

проведеного дослідження.   

 Розділ, за необхідності, може бути структурований на декілька 

підрозділів. 
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Обговорення результатів 

 Обговорення результатів дослідження має містити ґрунтовний аналіз 

отриманих даних та їх порівняння з сучасною літературою. В розділі 

уникайте повторювань результатів досліджень та інформації, поданої у 

вступі.  

 Результати досліджень та їх обговорення можуть бути поєднані в 

один розділ. 

 

Висновки 

 Висновки повинні надавати відповіді на питання, які були поставлені в 

меті дослідження та демонструвати вирішення поставлених завдань. У 

висновках також можуть бути висвітлені перспективи подальших 

досліджень. 

 

Подяка 

 У разі необхідності, в даному розділі автори можуть надати 

інформацію про організацію чи фізичну особу, за підтримки якої 

проводилось дослідження. Також можливо зазначення осіб які брали участь у 

проведенні досліджень, але не відповідають критеріям автора (технічні 

працівники, лаборанти тощо) 

 

Список використаної літератури 

Список використаної літератури подається у тій же чіткій 

послідовності, що й ці джерела з’являлися у тексті роботи. Так нумерація 

ведеться арабськими цифрами у квадратних дужках, наприклад [18]. Якщо ж 

одразу цитується декілька джерел, то посилання на них пишуться у 

квадратних дужках через кому. Посилання на малюнки чи таблиці подаються 

останніми, після друкованих видань.  
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Бібліографічний опис джерел складається за стандартом 

"Бібліографічний запис. Бібліографічний опис" (ДСТУ 7.1:2006). 

Приклади оформлення бібліографічного опису: 

1 автор: 

Некачалов В.В. Патология костей и суставов: pуководство/ Некачалов 

В.В. - С-Пб.: Сотис, 2000.- 288 с. 

Маршалл В.Дж. Клиническая биохимия/ Маршалл В.Дж.: пер. с англ. -

М.,СП6.: Бином, Невский диалект, 1999.- 368 с. 

Корж М.О. Регенерація кістки – актуальна для ортопедів та 

травматологів проблема/ Корж М.О.// Ортопедия, травматология и 

протезирование.-2006.-№1.-С.76. 

2 – 3 автора: 

Корж Н.А. Имплантационные материалы и остеогенез. Роль 

оптимизации и стимуляции в реконструкции кости / Н.А. Корж, Л.А. 

Кладченко, С.В. Малышкина // Ортопедия, травматология и протезирование. 

– 2008. - № 4. – С. 5 – 14. 

4 автора: 

Остеопороз: диагностика, профилактика/[Корж Н.А., Поворознюк В.В., 

Дедух Н.В., Зупанец И.А.] – Х.: Золотые страницы, 2002. - 648с. 

Рентгено-морфологічна характеристика кісток кінцівки після 

остеоперфорації за результатами комп`ютерної томографії (КТ) / Ткач Г.Ф., 

Бумейстер В.І., Погорєлов М.В. Сікора В.З. // Український морфологічний 

альманах. – 2007. – Том. 5 №4. – С. 119 – 121 

5 та більше авторів: 

Макро- та мікроелементи (обмін, патологія та методи визначення): мо-

нографія / М.В. Погорєлов, В.І. Бумейстер, Г.Ф. Ткач, С.Д. Бончев[та ін.], – 

Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 147 с. 
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Морфологія репаративної регенерації епіфізарного відділу кістки в 

умовах застосування ембріональної кісткової тканини/В.О. Фіщенко, В.В. 

Біктімірова, В.І. Кириченко В.І. [та ін.]  // Вісник морфології. – 2001. - №7 - 

С. 224-225. 

 

Таблиці 

Кожна таблиця розмішується на окремому аркуші після списку 

використаної літератури. Не використовуйте кольорових обрамлень таблиць. 

Нумеруйте таблиці згідно їх послідовності у тексті роботи. На кожну з 

таблиць має бути посилання у тексті, їх нумерація ведеться арабськими 

цифрами, наприклад (Table 3). Використовуйте короткий заголовок, який має 

розкривати зміст таблиці. Якщо ж необхідно надати роз’яснення тексту 

таблиці, то наводьте його під нею. Пояснення до таблиць мають 

розтлумачувати скорочення та використані в них акроніми.  Обов’язково 

зазначте можливу похибку при розрахунках, що подані у таблиці. 

Назва таблиці друкується звичайним шрифтом симетрично до тексту.  

 

Малюнки 

Кожен малюнок розмішують на окремому листку після списку 

використаної літератури та таблиць. Нумерація ведеться згідно з їх 

положенням у тексті роботи. У рукописі повинні бути посилання на 

абсолютно всі малюнки. Графіки та малюнки можуть бути чорно-білими чи 

кольоровими. Кожен малюнок має мати назву, яка розміщується знизу, 

симетрично до тексту. Пояснення до малюнків мають бути лаконічними, 

змістовними, розкривати використані в них символи та скорочення. 

 


