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Інформаційне повідомлення № 1

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі V з’їзду Українського товариства фахівців з ядерної 
медицини, який проводить Національний інститут раку та Українське Товариство фахівців з ядерної 
медицини в Києві 9–10 вересня 2014 р.

З’їзд зареєстрований в УкрІНТЕІ та внесений до Реєстру наукових форумів МОЗ та НАМН України 
на 2014 р. за № 6.

Основні програмні питання:
1. Радіонуклідна діагностика in vivo.
2. Радіонуклідна діагностика in vitro.
3. Застосування радіофармпрепаратів для діагностики.
4. Радіофармпрепарати в лікуванні.

Під час проведення з’їзду працюватиме виставка провідних вітчизняних та іноземних виробників 
радіофармпрепаратів і медичних приладів. Регламент роботи з’їзду: заїзд – 8 вересня; пленарні 
засідання – 9 та 10 вересня; від’їзд – 10 вересня.

Матеріали у вигляді статей, а також короткі повідомлення будуть опубліковані на сторінках 
«Українського радіологічного журналу», внесеного до переліку ВАК України (постанова Президії 
ВАК України № 1-05/7 від 09.06.1999).

Вимоги до публікації
1.  Стаття має супроводжуватися офіційним направленням установи, у якій виконана робота, візою 

наукового керівника на першій сторінці, затвердженою круглою печаткою цієї установи. До 
статті додають акт експертизи.

2.  На першій сторінці зверху позначають УДК (універсальний десятковий класифікатор), прізвище 
та ініціали автора (авторів), назву роботи, установу, лабораторію, кафедру, де вона виконана, 
місто, державу. Стаття має бути власноруч підписана всіма авторами. На окремому аркуші 
необхідно повністю вказати прізвище, їм’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, 
адресу (п’ятизначний поштовий індекс), телефон, факс, e-mail автора, з яким можна листуватися 
чи вести переговори.

3.  Обсяг оригінальної статті, включаючи рисунки, резюме, список використаної літератури має не 
перевищувати 5–7 с., а огляду літератури — 10 с. , коротких повідомлень, рецензій — 3 с. Рукопис 
друкується на одній сторінці аркуша формату А-4 (З0 рядків по 60 знаків).

4.  Оригінальні дослідження необхідно описувати за такою схемою: вступ, матеріали та методи, 
результати та їх обговорення, висновки, список використаної літератури. Кожен із цих розділів 
тексту слід виділити (жирний курсив). Виклад статті має бути ясним, стислим, без повторень. 
Цифрові дані обробляються статистичними методами.

5.  Усі цифрові результати мають бути наведені в міжнародних одиницях (СІ). 
6. Рисунки надають у двох примірниках. Графіки і схеми не треба перевантажувати текстовою 

інформацією. Графічний матеріал не повинен дублювати матеріал таблиць.
7. Усі підзаголовки в таблицях мають мати назву (скорочення не допускаються). Таблиці подаються 

на окремому листку з номером, назвою та поясненнями знизу. Не можна наводити однаковий 
цифровий матеріал в таблиці та в тексті.

Фототаблиці не приймаються.
8.  Тексти статей слід набирати у комп’ютерній програмі MS Word. Ім’я файлу просимо надавати як 

прізвище першого автора англійською мовою. Бажано статті українською та російською мовами 
подавати окремими файлами, при цьому в назвах файлів після прізвища автора треба зазначати 
-ukr і -rus. Файли статей мають бути записані на диски CD/DVD.
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9.  Статті необхідно надсилати раздрукованими на принтері з чітким шрифтом у двох примірниках 
українською або російською мовою. До статті додають реферат розміром 1/3 сторінки 
українською, російською та англійською мовами. Реферат має містити назву статті, прізвища 
авторів, характеристику мети дослідження, матеріалів і методів дослідження, а також отриманих 
результатів. До статті обов’язково додається диск.

Матеріали, оформлені без дотримання правил, не реєструються!

На окремому листку вказують відомості про автора (доповідача):

З організаційних питань та питань щодо публікацій звертатися за адресою:

Оргкомітет з’їзду
Контактні телефони: 

д-р мед. наук Солодянникова Оксана Іванівна, тел.: роб. (044)259-01-90, 
моб. 0509614672,
факс (044) 259-02-25, 
e-mail iloi@ua.fin
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