До відома авторів.
1. Науково-практичний журнал “Актуальні проблеми медицини, фармації та
біології” вміщує статті з питань експериментальної та клінічної медицини,
фармації та біології, рецензії на підручники, посібники, довідники,
монографії та ювілейні дати.
2. Наукові статті мають бути написані українською мовою, обсягом від
чотирьох до десяти сторінок по 28-30 рядків на сторінці через два інтервали,
роздруковані на папері формату А4 (відстань між рядками – півтора
інтервали; основний текст: гарнітура – Times New Roman Cyr ; кегль 14; поля:
ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 2 см; абзац – 1,5 см) та подані на
дискеті 3,5 FD, флешці у текстовому редакторі Microsoft Word 7.0, 97.
3. На першій сторінці стаття починається з таких даних: УДК, назва праці,
прізвище, ім’я, по батькові усіх авторів, назва закладу чи організації, де
виконана робота, ключові слова – виділити жирним шрифтом.
4. Статті слід писати у такій послідовності – вступ, в якому висвітлюється
актуальність проблеми; мета, методика, результати та їх обговорення,
практичні рекомендації, висновки, резюме на російській та англійській мовах
з назвою статті та прізвищами авторів, обсягом до 10 рядків і в кінці
включають список літератури в алфавітному порядку (підзаголовки названих
розділів вказувати не потрібно) і подаються в двох примірниках.
5. Кількість ілюстрацій (малюнки, діаграми, фотографії, мікрофотографії)
повинна бути мінімальною.
6. Посилання на цитовані джерела в тексті позначаються цифрами у
квадратних дужках, які відповідають прізвищам авторів у списку літератури,
наприклад
[1,3,6].
7. Статті необхідно старанно відредагувати і перевірити після машинопису.
8. Другий примірник статті повинен бути підписаний автором і містити
інформацію про домашні адреси усіх авторів, номер телефону.
9. Не приймаються статті, які були опубліковані або подані в інші редакції.
10. Рукописи рецензуються і не повертаються.
11. Стаття, що надіслана автору після рецензії на доопрацювання,
повертається в редакцію не пізніше, ніж через 7 днів після одержання.
12. За достовірність інформації та реклами відповідають автори та
рекламодавці.

