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Українська або російська анотація (відповідно до мови статті). Обсяг близько 1800–2000 знаків. Рекомендовано
будувати більшість речень за зразком: «Виявлено …», «Встановлено …», «З’ясовано …», «Оцінено вплив …»,
«Охарактеризовано закономірності …» тощо.
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Реферат англійською мовою. Обсяг 1800–2000 знаків. Реферат повинен бути чітким та інформативним (не містити
загальних фраз, другорядної інформації), оригінальним (не бути калькою україно- чи російськомовної анотації),
змістовним (відображати основний зміст статті), структурованим (написаним як один абзац тексту, але слідувати
послідовності опису результатів у статті), «англомовним» (написаним якісною англійською мовою). Реферат повинен
містити вступне речення, стислий опис методів проведення досліджень (1–2 речення), опис основних результатів (50–70%
обсягу реферату) і лаконічні висновки чи перспективи подальших досліджень (1 речення). У тексті необхідно
застосовувати термінологію, яку використовують у профільних міжнародних англомовних журналах.
Keywords: 4–6 слів (словосполучень), жодне з яких не дублює слова з назви статті.

При оформленні статті просимо дотримуватися таких правил. Обсяг статті – не менше 6 і більше 20 сторінок,
Times New Roman, 12 пт, міжрядковий інтервал – одинарний, поля – 2 см, аркуш А4. Текстові матеріали повинні
бути підготовлені в редакторі MS Word (*.doc). Використовуйте одиниці Міжнародної системи вимірювань.
Назва статті повинна коротко інформувати про її зміст, містити не більше 13 слів. Експериментальна стаття
повинна містити такі розділи: Вступ, Матеріал і методи досліджень, Результати, Обговорення, Висновки,
References. Оглядова стаття може мати різну кількість розділів із довільними назвами, але висновки та References
обов’язкові.
Таблиці та рисунки повинні бути пронумеровані відповідно до змісту статті. Статистична та інша деталізація
наводиться під таблицею у примітках. Табличні матеріали та рисунки розміщують у тексті рукопису безпосередньо
після першого згадування про них. Усі елементи тексту у зображеннях (графіках, діаграмах, схемах), якщо це
можливо, повинні мати гарнітуру Тimes New Roman. Зображення після сканування при роздрукуванні повинно бути
чітким, не гіршим за чіткість основного тексту.
При поверненні статті на доопрацювання автор зобов’язаний урахувати всі зауваження редколегії та надіслати
виправлені матеріали на адресу редакційної колегії в указаний термін. Редколегія зберігає за собою право виправляти
та скорочувати текст. Відповідальність за достовірність змісту поданих матеріалів несуть автори.
Посилання у тексті наводяться за зразком (Прізвище, рік), наприклад: 1 автор – (Vinson, 2014), 2 автори –
(Vargo and Laurel, 2010; Vargo and Hulsey, 2016), 3 та більше авторів – (Jones et al., 2012; Davis et al., 2017).
Вступ («Введение» чи «Introduction»)
Вступ повинен містити характеристику дослідженості проблеми у світовій науковій літературі (мінімум – 10–
15 посилань переважно на англомовні статті у міжнародних виданнях за останні 10 років). Завершується вступ
характеристикою мети роботи – «виявити…», «охарактеризувати…», «з’ясувати…», «описати…». Метою не може
бути «вивчити…» чи «дослідити…».
Матеріал і методи досліджень («Материал и методы исследований» чи «Materials and methods»)
Розділ повинен давати можливість повторити весь обсяг досліджень для перевірки отриманих автором статті
даних. Він, за необхідності, може поділятися на підрозділи. Розділ повинен створювати цілісне уявлення про те, що
автору роботи відомі всі можливі джерела помилок, які можуть вплинути на результати досліджень.
Результати («Результаты» чи «Results» )
Розділ, за необхідності, може поділятися на підрозділи. Вимоги до написання цього розділу – загальні, як і для
всіх міжнародних наукових видань. Тут же розміщується увесь графічний матеріал і таблиці.
Обговорення («Обсуждение» чи «Discussion»)

Узагальнення результатів і їх порівняння із аналогічними опублікованими роботами. Обовязкові
посилання на літературу.
Висновки («Выводы» чи «Conclusion»)
Висновки – 5–10 речень. Можна у вигляді списку, можна суцільним текстом.
Подяки (якщо необхідні) («Благодарности» чи «Acknowlegements»)
Подяки подаються після висновків перед бібліографічними посиланнями.
Бібліографічні посилання («Библиографические ссылки» чи «References»)
Перелік літературних посилань наводиться за алфавітом, а не за порядком згадування в тексті.
Необхідно до опису статті вносити всіх авторів, не скорочуючи їх кількість трьома чи чотирма. Перелік
посилань наводиться згідно з вимогами APA – American Psychological Association, з індексами doi, наведеними на
сайті www.crossref.org.
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Порядок рецензування статей.
Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять рецензування. Форма рецензування
статей:
 внутрішнє рецензування в редколегії наукового журналу;
 подвійне сліпе рецензування фахівцем за профілем надісланої статті: ні автор ні рецензент не знають
один одного.
Редколегія визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення, направляє її на
рецензування. Науковий секретар протягом 3 робочих днів повідомляє авторів про отримання редколегією
електронного варіанта статті. Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації науковий
секретар інформує про це авторів, вказує терміни публікації та оплати.
Оплата організаційних витрат
Оплату організаційних витрат роботи редколегії (рецензування статей, підготовка та роздрукування
оригінал-макетів, робота з літературними та технічним редакторами, поштові та транспортні витрати,
отримання цифрового ідентифікатора, індексування в базах даних, послуги інтернет-провайдера тощо)
здійснюють після прийняття статті до друку. Про оплату за публікацію статті, оформленої відповідно до вимог
рукопису (не залежно від її обсягу або мови) повідомимо додатково.
Статті приймають за встановленим графіком: № 1 (березень) – до 15 лютого; № 2 (червень) – до 15
травня; № 3 (жовтень) – до 15 серпня; № 4 (грудень) – до 15 листопада поточного року.
Контакти
Статті направляються до редколегії в електронному вигляді (одним файлом; всі відомості зазначаються внизу першої
сторінки – додатково анкету надсилати не треба)за електронною адресою: bulletin.biosafety@gmail.com
Відповідальний секретар редколегії – Лєщова Марина Олексіївна (тел.: +38-067-256-24-86).

