До уваги авторів
1. До розгляду приймають оригiнальнi та iншi види статей (не менше 6 сторiнок) українською, англійською та російською мовами, присвяченi вивченню та вирiшенню актуальних проблем
стоматологiї. До друку беруть тiльки тi матерiали, якi ранiше нiде не публiкувались i не знаходяться
в редакцiях iнших журналiв чи видавництв.
Рукописи надсилають у друкованому вигляді на адресу редакції в двох примірниках (у тому числі
резюме трьома мовами (українською, англійською, російською), таблиці, рисунки з підписами до
них, розміщені за порядком згадування їх у тексті, та список літератури), зі суцільною нумерацією
сторінок (з першої до останньої) і з підписами всіх авторів на останній сторінці. Датою отримання
рукопису вважається дата надходження його до редакції.
Інформація про автора(ів): прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь та звання, телефон,
місце роботи та поштова адреса організації українською, англійською та російською мовами, e-mail
кожного автора. Необхідно призначити автора для листування, вказавши його контактний (мобільний) телефон.
Поштова адреса редакції
Редакція журналу «Клінічна стоматологія»
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України,
Майдан Волі, 1, Тернопіль, 46001
Тел. (0352) 43-49-56
e-mail: journaltdmy@gmail.com
В електронному форматі на адресу journaltdmy@gmail.com надсилаються:
• Рукопис, ідентичний паперовій версії (файл слід назвати англійською мовою прізвищем першого
автора статті, наприклад Sydorenko.*doc). Формат файлів для тексту і таблиць – документ MS Word
(.*doc або .*rtf). Рисунки, фотографії, схеми тощо можуть бути чорно-білими або кольоровими. Перевагу слід надавати кольоровому ілюстративному матеріалу. Формат рисунків – TIF, GIF, JPG, або PDF.
Для оглядів і експериментальних статей допустимо подавати не більше 6 рисунків; для коротких повідомлень – не більше 4.
• Якщо в статті використовуються ілюстрації, опубліковані іншими авторами, автор(и) рукопису
зобов’язаний(і) надати редакції документальне підтвердження дозволу на використання цих ілюстрацій від власника авторських прав.
• Інформація про авторів повинна відповідати паперовій версії.
Подання рукопису доступне на сайті http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat он-лайн.
2. Автору необхідно зареєструватися у системі OJS (Open Journal Systems) на сайті www.ojs.tdmu.edu.ua
та надіслати електронний варiант статтi в форматах *.doc, *. rtf у журнал «Клінічна стоматологія» для її
подальшого редагування. Вимоги до оформлення статті: шрифт Times New Roman, розмiр шрифту 14,
iнтервал – 1,5. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, лiве – 30 мм, праве – 10 мм. У статтях повинна
застосовуватись система одиниць СI.
3. Таблицi повиннi бути надрукованi в текстовому редакторi Word 6.0, 7.0 по тексту статтi та
оформленi наступним чином:
Таблиця 1. Назва таблицi по центру сторiнки.
4. Рисунки мають бути встановленими у текст статтi й окремо поданi у форматах JPG, TIF та
оформленi таким чином:
Рис. 1. Пiдпис до рисунка по центру сторінки.
5. Формули (математичнi та хiмiчнi) необхiдно подавати по тексту статтi й вони повиннi бути
виконанi в програмах, вбудованих у Word, чи редакторах, сумiсних з ним.
6. При посиланнi на публiкацiю її номер, згiдно зi списком лiтератури, слiд вказати у квадратних
дужках.
7. Статтю викладати за наступною схемою:
• УДК;
• Назва статтi українською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт);
• Iнiцiали та прiзвище(а) автора(iв) українською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт);
• Електронна адреса для листування;
• Ключовi слова (українською мовою);
• Місце роботи: назва установи, мiсто (малими лiтерами, звичайний шрифт);
• Структуроване резюме (українською мовою).
• Назва статтi росiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт;
• Ініціали та прiзвище(а) автора(iв) росiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт);
• Ключовi слова (росiйською мовою);
• Місце роботи: назва установи, мiсто росiйською мовою (малими лiтерами, звичайний шрифт);
• Структуроване резюме (росiйською мовою).
• Назва статтi англiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт);
• Iнiцiали та прiзвище(а) автора(iв) англiйською мовою (малими лiтерами, напiвжирний шрифт);
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• Ключовi слова (англiйською мовою);
• Місце роботи: назва установи, мiсто англiйською мовою (малими лiтерами, звичайний шрифт);
• Структуроване резюме (англiйською мовою).
Вступ (з абзацу). У вступi слiд в загальному виглядi окреслити постановку проблеми, зробити
аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй, у яких започатковано розв’язання даної проблеми, та
видiлити ранiше не вирiшенi частини загальної проблеми, якiй присвячена стаття; сформулювати
мету i завдання роботи.
Матеріали і методи дослiдження (з абзацу). У даному роздiлi необхідно дати характеристику методам, які використовуютьу дослiдженні. В експериментальних роботах вказувати вид, стать,
кiлькiсть тварин, методики випробувань.
Біоетичні норми
Журнал орієнтується на правила, рекомендовані Європейською конвенцією про захист хребетних
тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), Директивою
Європейського Союзу 2010/10/63 EU щодо експериментів на тваринах, правилами Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE), рекомендаціями «Біоетична експертиза доклінічних та
інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах» (Київ, 2006).
Усі процедури, що описують експерименти із залученням лабораторних тварин, необхідно проводити, керуючись нормами біоетики. Описуючи експерименти з лабораторними тваринами, необхідно вказати, які рекомендації щодо роботи із тваринами (національні, інститутські) були витримані
під час проведення цих процедур. У разі неможливості повного дотримання зазначених норм автору
слід обґрунтувати зміну протоколу, затвердити його локальним комітетом із біоетики і зазначити
відповідні зміни в розділі «Матеріали і методи».
Будь-які роботи з використанням матеріалів, одержаних у людини або від донорів і/або пацієнтів,
необхідно проводити, керуючись рекомендаціями Етичного Кодексу Всесвітньої Медичної асоціаціації щодо біомедичних досліджень за участю людей Declaration of Helsinki (1964), положення якої є доступними на сайті http://cirp.org/library/ethics/helsinki/. Свідчення про схвалення протоколу дослідження повинно бути отримане від локального комітету і дані щодо цього відзначені у розділі «Матеріали
і методи».
Результати досліджень та їх обговорення (з абзацу). В цьому роздiлi слiд подавати результати
дослiджень, провести їх наукове пояснення та обґрунтування, проаналiзувати отримані залежності у
свiтлi загальноприйнятих теорiй з даної проблеми.
Висновки (з абзацу). Формулюються висновки та перспективи подальших дослiджень у даному
напрямку.
Список літератури складають за порядком цитування джерел у тексті (їх позначають цифрами в
квадратних дужках) і подають у кінці статті. В джерелах літератури необхідно наводити: прізвища
авторів статей, повну назву статті, загальноприйняту скорочену назву часопису, том, номер і сторінки. Назви книг (монографій, збірників праць), дисертацій, авторефератів та патентів тощо слід наводити повністю. Не можна посилатися на неопубліковані матеріали. У переліку джерел літератури в
експериментальній роботі бажано наводити не більше 20 найменувань, а в огляді – не більше 100.
При цьому мають переважати посилання на роботи останніх років. Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 %, тобто якщо Ви використали 10 посилань, то з них на Ваші роботи може
бути не більше 3.
Список літератури потрібно подавати двома окремими блоками: Література і References.
Література – список літератури мовою оригіналу, джерела оформляються згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Блок References подається вiдповiдно до вимог APA (American Psychological Association) style.
Інформація щодо Міжнародного стандарту АРА є на сайті НБУВ: http://nbuv.gov.ua/node/929.
Також див.: APA Citation Style https://www.library.cornell.edu/research/citation/apa).
Оформити цитування відповідно до стилю АРА можна на сайті автоматичного формування посилань он-лайн:
http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;
http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual.

ВАЖЛИВО: в елементах опису можна використовувати лише прямі лапки («) та заборонено
заміняти латинські літери кириличними.

Зразки оформлення цитувань у стилі АРА
Стаття у часопису
Прізвище, ім’я, по батькові автора; назва статті й журналу транслітеруються і виділяються курсивом, назва статті наводиться в авторському перекладі англійською. У часопису, що має нумеровані
томи й випуски, вказуються номери тому і випуску.
Author, A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiia,
4(1), 121–135. [in Ukrainian].
Author, A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotechnyi visnyk, (5). 124–127. [in Ukrainian].
ISSN 2311-9624. Клiнiчна стоматологія. 2021. № 3

69

Книга
Прізвище, ім’я, по батькові автора, назви книги та видавництва транслітеруються. Вихідні дані —
місце видання, том, частина, сторінки тощо подаються у перекладі англійською мовою. Назва книги
наводиться також в перекладі англійською.
Author, A. (2015). Nazva knigi [Title of book]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].
Author, A. (2015). Nazva roboty [Subtitle]. In Nazva knigi [Title of book] (Vol. 10, pp. 33–44). Kyiv: Naukova
dumka. [in Ukrainian].
Дисертація, автореферат дисертації
Назва дисертації перекладається. Обов’язково вказується PhD dissertation, Extended abstract of PhD
dissertation, Master’s thesis. Наводиться або правильний офіційний переклад назви установи або транслітерація її назви.
ВАЖЛИВО: краще посилатися на повний текст дисертації, а не на автореферат.
Описи можна перевірити у каталогах дисертацій: http://diss.rsl.ru/ та http://search.proquest.com/.
Author, A. (2015). Title of dissertation. PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of
Culture, Kharkiv. [in Ukrainian].
Author, A. (2015). Title of dissertation. Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication).
Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. [in Ukrainian].
Тези доповідей, матеріали конференцій
Тези доповідей — Abstracts of Papers.
Матеріали (праці) конференцій — Proceedings of the Conference Name.
Матеріали ІІ Міжнар. конференції / симпозіуму / з’їзду... — Proceedings of the 3rd International
Conference / Symposium / Congress…
Author, A. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. Abstracts of Papers. Conference Name. Kyiv, June 1–3. 2015.
(pp. 29–42). Kyiv: VNLU. [in Ukrainian].
Author, A. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. In Title of book (якщо є): Proceedings of the Conference, Kyiv,
June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU. [in Ukrainian].
8. Редакцiя залишає за собою право корекцiї, скорочення i виправлення статтi.
9. Статтi, оформленнi без дотримання наведених правил, не реєструються. Перш за все друкують
статтi передплатникiв журналу, а також матерiали, замовленi редакцiєю.
10. Рецензування рукопису
Рукопис статті обов’язково підлягає анонімному рецензуванню двома провідними спеціалістами у
відповідній галузі. Автори можуть запропонувати кандидатури незалежних рецензентів для своєї
роботи (редакторат із розумінням ставиться до таких побажань), проте залишає за собою право залучати тих рецензентів, які проведуть ґрунтовніший аналіз роботи.
У разі необхідності рукопис направляється авторам на доопрацювання. Після цього, згідно із зауваженнями рецензентів, автор надсилає його до редакції протягом одного місяця. Рукопис, що отримав
недостатньо високу оцінку рецензентів, відхиляється як невідповідний профілю та вимогам до рівня
публікацій журналу, про що редакція надсилає автору письмове повідомлення. Редакція не веде переписки з автором відхиленої статті з приводу можливості її доопрацювання чи відкриття прізвищ
рецензентів.
Виправлений авторами варіант статті, погоджений із рецензентами, вважається остаточним, після чого заміни тексту, рисунків або таблиць стають неприпустимими.
Редакція залишає за собою право корекції, скорочення і виправлення статті. Для контрольного
ознайомлення з відредагованою статтею редакція надсилає авторові електронною поштою верстаний варіант, який треба терміново вичитати і не пізніше трьох наступних днів електронною поштою
повідомити редакцію про виявлені помилки (зазначивши сторінку, колонку, абзац, рядок, де слід зробити виправлення) або про їх відсутність. Якщо відповідь від авторів вчасно не надійде, публікація
статті затримується.
11. Публiкацiя статей платна. Оплату здiйснюють пiсля рецензування статтi.
12. Електронний варiант статтi необхiдно надсилати у системі OJS (Open Journal Systems) на сайті
www.ojs.tdmu.edu.ua у журнал «Клінічна стоматологія».
Автори несуть повну відповідальність за коректність наведених посилань! Статті, оформленні без
дотримання наведених правил, не розглядаються!
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