РЕДАКЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВИМОГИ ДО АВТОРІВ
Журнал «Онкология» (додаток до журналу «Experimental
oncology» («Экспериментальная онкология»)), який входить
до Переліку наукових спеціалізованих видань України, за
твердженого наказом МОН України від 16.05.2016 р. № 515
(додаток 12), приймає роботи, які не були опубліковані
раніше та не знаходяться на рецензії в інших видавничих
структурах. Відповідальність за достовірність інформації
та оригінальність поданих матеріалів несуть автори. У про
цесі редагування робіт редакція залишає за собою право змі
нювати стиль, але не зміст статей. Роботи, оформлені без
урахування вимог редакції, не реєструються.
Відмова в публікації може не супроводжуватися
роз’ясненням її причини та не свідчить про негативний
висновок щодо наукової та практичної цінності роботи.
Отримані редакцією роботи не повертаються. Після опу
блікування всі авторські права належать редакції.
У роботах, які містять результати клінічних випробувань
лікарських засобів (включаючи використання зареєстрова
них препаратів іншим способом порівняно із зареєстро
ваною лікарською формою, а також за незареєстровани
ми (новими) показаннями), у розділі ОБ’ЄКТ І МЕТО
ДИ ДОСЛІДЖЕННЯ необхідно наводити дані про дозвіл
на клінічні випробування згідно з Порядком проведен
ня клінічних випробувань лікарських засобів та експерти
зи матеріалів клінічних випробувань (наказ МОЗ України
від 23.09.2009 р. № 690).
Основні характеристики онкоепідеміологічного процесу в Україні мають бути наведені відповідно до остан
нього випуску Бюлетеня Національного канцер-реєстру
України та включені в розділ СПИСОК ВИКОРИСТА
НОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
Рукопис може бути написаний українською, російсь
кою або англійською мовами та супроводжуватися
6–8 ключовими словами та структурованим резюме (150–
200 слів) обов’язково українською та англійською мова
ми. У Резюме необхідно відобразити Ціль, Об’єкт і ме
тоди дослідження, Основні результати і Висновки. Слід
обов’язково вказати повну назву організації(-й), де була
виконана робота, прізвища та ініціали всіх авторів, а та
кож зазначити індексами місце роботи кожного з них. Ру
копис надається в двох екземплярах, надрукований з од
ного боку аркуша через два інтервали з відступом від лі
вого краю 4 см, формат А4.
Оригінальні та проблемні роботи мають бути чітко
структуровані і розбиті на секції із заголовками: ВСТУП,
ОБ’ЄКТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ
ОБГОВОРЕННЯ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ

ЛІТЕРАТУРИ. У кінці статті необхідно навести Адресу для
листування: адресу, телефон, е-mail автора, якому буде на
правлятися кореспонденція.
Электронний рукопис подається у текстовому редакто
рі Microsoft Word 97–2003 на електронних носіях або над
силається електронною поштою: exponcol@onconet.kiev.ua,
oncology_kiev@ukr.net.
Графіки і діаграми потрібно представити в форматі Excel.
Фотоматеріали подаються окремими файлами в форматі .tif
або .jpg із роздільною здатністю 300 точок на дюйм (розмір
рисунка по горизонталі — не менше 90 мм).
Таблиці та рисунки (посилання і примітки до таблиць,
підписи до рисунків розміщують безпосередньо під ними)
повинні бути розміщені на окремих сторінках і пронуме
ровані арабськими цифрами відповідно до їх згадуван
ня в тексті.
Усі фізичні величини та одиниці наводяться в SI; тер
міни — згідно з анатомічною та гістологічною номенкла
турами; діагностика — за чинною міжнародною класифі
кацією хвороб; лікарські препарати — за міжнародними
назвами; тест-системи, реактиви, обладнання, прилади —
із зазначенням виробника, країни.
Список використаної літератури. Посилання наво
дяться в тексті цифрами у квадратних дужках. Нумерація
посилань здійснюється в алфавітному порядку або в по
рядку згадування в тексті. Неопубліковані дані й особисті
повідомлення в списку літератури не наводяться. Усі посилання мають бути представлені англійською мовою або
в латинській транскрипції. Приклади оформлення поси
лань наведено нижче.
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INSTRUCTION TO AUTHORS

The journal «Oncology» is an appendix to the journal «Experimental Oncology». It is included in the list of scientific spe
cialized editions of Ukraine (the order of the Ministry of Edu
cation and Science of Ukraine from May 16, 2016 No. 515, ap
pendix 12). The journal «Oncology» accepts articles that has not
been published previously elsewhere and are not under consi
deration for publication in other publishing structures. Respon
sibility for the reliability of information and the originality of
the submitted materials is of the authors. In the process of edit
ing works, the editors reserve the right to change the style, but
not the content of the articles. The papers executed without
observance of requirements of edition are not registered. Pri
marily (with other things being equal) the work of the authors
subscribers of the journal is published.
Refusal to publish may not be accompanied by an explana
tion of its cause and cannot be considered a negative conclu
sion about the scientific and practical value of the work. The
works sent to the editorial staff are not returned. After publi
cation, all copyrights belong to the editorial staff.
In papers that contain the results of clinical trials of medi
cinal products (including the use of registered drugs in ano
ther way in comparison with the registered dosage form, as
well as for unregistered (new) indications), in the OBJECT
AND METHODS OF RESEARCH data on the permit for
clinical trials should be given in according to «Poryadok prove
dennya klinichnykh vyprobuvan likarskykh zasobiv ta eksper
tyzy materialiv klinichnykh vyprobuvan» (order of the Minis
try of Health of Ukraine from 23.09.2009, № 690).
The main characteristics of the oncoepidemiological process
in Ukraine should be listed in accordance with the latest issue
of the Bulletin of the National Cancer Register of Ukraine and
are included in the REFERENCES section.
The manuscript can be written in Ukrainian, Russian or
English and should be accompanied by 6–8 keywords and
a structured summary (150–200 words) (necessarily in Ukrai
nian and English). The Summary should reflect the Aim, Ob
ject and Methods, Results, Conclusions. It is necessary to spe
cify the full name of the organization(s) where the work was
done, the names and initials of all authors, and also indicate
the work place of each of them. The manuscript is presented
in two copies, printed on one side of the sheet in two inter
vals with an indent from the left edge to 4 cm on A4 paper.
Original and problematic work should be clearly structured
and divided into sections with headings: INTRODUCTION, OB
JECT AND METHODS OF RESEARCH, RESULTS AND DIS
CUSSION, CONCLUSIONS, ACKNOWLEDGMENTS, REFE

RENCES. At the end of the article, the address, telephone
number and e-mail of the author should also be sent to whom
Correspondence will be sent.
The electronic manuscript is submitted in the text editor of
Microsoft Word 97–2003 on electronic media or sent by e-mail:
exponcol@onconet.kiev.ua; oncology_kiev@ukr.net.
Graphs and diagrams must be presented in Excel format.
Photos are given in separate files in .tif or .jpg format with a reso
lution of 300 points per inch (the horizontal dimension is not less
than 90 mm).
Tables and figures (links and notes to tables, signatures to
figures placed directly below them) should be placed on sepa
rate pages and numbered with Arabic numerals in accordance
with their mention in the text.
All physical quantities and units are given in SI; terms — ac
cording to anatomical and histological nomenclatures; diagno
sis — according to the current International Classification of
Diseases; medicines — by international names; test systems, re
agents, equipment, devices — with the indication of the pro
ducer, the country.
References. The references are highlighted in the text in
figures enclosed in square brackets. Numbering of references
is carried out in alphabetical order or in the order of mention
in the text. Unpublished data and personal messages are not
listed in the list of literature. All references must be in English or in Latin transcription. Examples of reference are list
ed below.
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