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ДО ВІДОМА АВТОРІВ ЖУРНАЛУ
«ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ»
У журналі публікуються роботи з усіх розділів сучасної клінічної і експериментальної медицини,
а також присвячені фундаментальним проблемам біології, біохімії, фізіології, біотехнології, екології і
валеології, стоматології.
Публікація повинна відбивати сучасний стан розробки досліджуваної проблеми, містити нові результати на основі проведеного дослідження, перспективи подальших розробок у даному напрямку.
Висновки мають бути аргументованими відповідним ілюстративним матеріалом.
До друку приймаються статті, які містять такі необхідні елементи: шифр УДК, назва статті, прізвища
та ініціали авторів; назва установи та місто: дані про зв’язок публікації з плановими науково-дослідними роботами (з наведенням номеру держреєстрації).
Вступ: постановка проблеми у загальному вигляді: аналіз останніх (за 10 років) досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; визначення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Мету
Об’єкт та методи дослідження
Результати дослідження та їх обговорення
Висновки або підсумки
Перспективи подальших розробок у даному напрямку
Список літератури
Резюме українською та англійською мовами мають бути обсягом не менше 1800 знаків без пробілів з ключовими словами.
Таблиці – не більше 4. Графіки (не більше 4) повинні мати чіткі калібрування по осям. Якщо наводяться декілька кривих, безпосередньо на рисунку необхідно вказати їх порядкові номера. Рисунки
крім діаграм, в електронному варіанті бажано надавати в розширенні PCX, фото (не більше 4) – в JPEG.
Список літератури складається в порядку згадування. Література має бути оформлена за
Ванкуверським стилем. Посилання на літературу в тексті статті даються цифрами у квадратних дужках.
Статті редагуються і рецензуються членами редакційної ради – провідними фахівцями з відповідних галузей біології, медицини, стоматології і педіатрії.
Текст: друкується через 1,5 інтервали, на білому папері формату А4, висота рядкових букв не менше
3 мм. На початку з лівого боку друкується УДК, потім у наступному рядку прізвище та ініціали авторів. У
наступному рядку – назва статті. З нового рядка друкується назва установи, місто, електронна адреса.
З абзацу (5 знаків) – текст статті.
Поля: зліва і справа 2,5 см, зверху і знизу 3,0 см.
Реквізити для оплати буде надіслано авторам додатково, після отримання статті та її рецензування.
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