ПРАВИЛА ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ У
ЖУРНАЛІ «БІБЛІОТЕКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ ТА СІМЕЙНОЇ МЕДСЕСТРИ»:
• текст повинен бути набраний на комп'ютері в текстовому редакторі
Microsoft Word, шрифтом Times, кеглем 12, через 1,5 інтервали на аркуші
формату А4;
• обсяг статті - до 10 сторінок формату А4;
• матеріал подається в електронному вигляді;
• обов'язкові відомості про авторів статті: прізвище, ім'я, по батькові; вчений
ступінь, звання, посада, місце роботи (установа);
• за бажанням автора - фотографії автора (авторів);
• препарати, зазначені у статті, повинні бути представлені у вигляді
відповідних їм міжнародних непатентованих назв; дозування повинні бути
ретельно вивірені, одиниці виміру подані в системі СІ;
• слід використовувати тільки стандартні скорочення (абревіатури), не
застосовувати скорочення в назві статті; повний термін, замість якого
уводиться скорочення, повинен передувати першому застосуванню цього
скорочення в тексті (якщо тільки це не стандартна одиниця виміру);
• ілюстративний матеріал (малюнки, таблиці, графіки, діаграми і т. д.)
повинен бути розроблений в програмах пакета MS Office і мати відповідні
посилання в тексті;
• до кожної ілюстрації (малюнки, таблиці, графіку, діаграми і т. д.), поданої
окремим файлом, робиться підпис, при необхідності пояснюються всі цифрові
та літерні позначення;
• фотографії повинні мати дозвіл 300 dpi; їх слід відсилати окремими
файлами у вихідному форматі (jpg, tiff і ін);
• в кінці статті має бути приведений список цитованої літератури.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
1. Обсяг тез повинен складати до 3 сторінок формату А-4 (розміри шрифту,
міжрядкового інтервалу та полів – за вимогами до статей).
2. Структура тез:
Назва – ЗАГОЛОВНИМИ ЛІТЕРАМИ НАПІВЖИРНИМ ШРИФТОМ,
ВИРІВНЮВАННЯ ПО ЦЕНТРУ
Прізвище та ініціали автора (ів), напівжирним шрифтом –
вирівнювання по лівому краю
Місце, де виконана робота
Ключові слова: звичайним шрифтом
Пропустити один пустий рядок
Виклад тез доповіді – вирівнювання по ширині сторінки
Структура тез: Вступ, мета, матеріали та методи, Результати, Висновки. –
назви підрозділів виділити напівжирним
Тези доповіді повинні бути підписані автором (співавторами).

