ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ
Фотобіологія та Фотомедицина — це міжнародний науково-практичний рецензований журнал, присвячений експериментальним та теоретичним дослідженням в області клінічної фотомедицини, фотобіології та експериментальної фотомедицини, фізико-технічних основ фотобіології та фотомедицини.
Статті публікуються українською, російською або англійською мовами.
Матеріал статті до редакції подається на USB-флеш-накопичувачах або електронною поштою,
у наступному складі:
– текст статті;
– ілюстрації статті окремими графічними файлами;
– якісні портретні фотографії авторів (фотографії, вставлені в Word, не приймаються!).
Текст статті має бути набраний шрифтом 11 pt, Times New Roman, з одинарним міжрядковим інтервалом. Поля на сторінках: верхнє і нижнє — 2 см; ліве — 3 см; праве — 2 см.

Обов’язкові структурні елементи статті:

1. УДК
2. Заголовок статті
3. Відомості про авторів: ініціали та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи
(назва організації, адреса), контактний телефон, адреса електронної пошти, ORCID
4. Анотація та ключові слова
5. Основний текст статті
6. Посилання

Вимоги до тексту статті

Назва статті має бути короткою, інформативною і відображати зміст роботи.
Анотація повинна мати обсяг 1000–1200 фонетичних знаків. Вона будується на кшталт рефератів
в реферативних журналах і відображає суть експериментів, основні результати та їх інтерпретацію.
Анотація не повинна містити баластні слова, вступні фрази і неінформативні вирази.
Розділ «Вступ» повинен містити постановку проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми, виділення конкретних невирішених питань, яким присвячується означена стаття, формулювання мети роботи. Іншими словами, вступ повинен відповідати на
питання: що відомо в даній області; що залишається невідомим; яка задача даної роботи.
Розділ «Методика» повинен містити відомості про об'єкти дослідження, умови експериментів,
аналітичні методи, прилади та реактиви. У цьому ж розділі подаються відомості про повторення експериментів, методи статистичного аналізу результатів.
У розділі «Результати» необхідно описати виявлені ефекти. Виклад результатів повинен відображати закономірності, які випливають з отриманих даних.
Завданням розділу «Обговорення» є узагальнення та інтерпретація результатів, аналіз причинно-наслідкових зв'язків між виявленими ефектами. Отриману інформацію необхідно порівняти з наявними літературними даними і показати її новизну. Обговорення повинно завершуватися відповіддю
на питання, поставлене у вступі.
Посилання (список використаних джерел) та позначення цитування в тексті слід оформлювати
за Ванкуверським стилем. Позначення цитування в тексті подається у квадратних дужках арабськими
цифрами; застосовується наскрізне нумерування (у порядку згадування в тексті). Якщо прізвище автора
цитованої праці вказано в парафразі чи цитаті всередині рядка, позначення цитування ставиться одразу
після прізвища. Якщо ж прізвище автора не вказано в тексті, то позначення цитування ставиться наприкінці цитованого тексту після розділових знаків. Якщо джерело згадується у тексті знову, йому необхідно
присвоїти той самий номер. При цитуванні кількох джерел одночасно, необхідно перерахувати кожен
номер у дужках, через кому або тире без пробілів.
Приклад: ... navigation controlled laser interstitial thermal therapy method. [11,16,18-20]

Правила бібліографічного опису для списку посилань
Якщо в публікації зазначено від одного до шести авторів, у посиланні необхідно перерахувати їх
усіх через кому. Якщо авторів більше шести, необхідно перерахувати шістьох авторів через кому та
вказати «та ін.». У посиланні необхідно скорочувати число сторінок, де це можливо, наприклад, якщо
цитату розміщено на сторінках 123-126, то в посиланні вказується 123-6. Якщо в публікації є DOI, то
його необхідно вказати після URL. Необхідно скорочувати назви місяців у датах звернення/публікації
тощо (відповідно до мовних правил певної країни). Назви журналів необхідно зазначати скорочено.

В англомовних статтях, де список посилань (References) подається англійською мовою, бібліографічний опис неангломовних джерел (рос., укр. та ін.) складається за такими правилами:
– прізвища та ініціали авторів транслітеруються;
– назва статті (розділу книги): переклад англійською мовою у квадратних дужках;
– назва журналу (книги): транслітерована назва, потім переклад англійською мовою у квадратних
дужках;
– місце видання книги: переклад англійською мовою; назва видавництва: транслітерація з додаванням скорочення Publ.
– у кінці бібліографічного опису в круглих дужках вказується мова джерела.
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Структурні елементи статті
Формули та символи, що згадуються в тексті статті, повинні бути набрані в редакторі формул
Math Type Equation. Кожна формула повинна бути окремим об'єктом, шрифт всіх формул одноманітний.
Обов'язкова нумерація формул — у круглих дужках, з правого краю границь тексту.
Всі ілюстрації і таблиці повинні мати назви (для рисунків — знизу, для таблиць — зверху),
вони повинні розташовуватися у відповідних місцях тексту статті і бути послідовно пронумеровані.
Рисунки подаються додатково окремими графічними файлами: креслення, діаграми, схеми і т. п.
подаються в eps, ai чи cdr форматах; фотографії подаються в tiff чи jpg форматах з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi, розміром зображення від 80 мм до 170 мм завширшки.
Терміни і позначення технічних параметрів слід вживати відповідно до норм Держстандарту,
а одиниці вимірювання — в міжнародній системі одиниць (СІ).

Редакційна підготовка статті
Стаття, яка надходить до редакції, реєструється і направляється науковому рецензенту, який підписує
статтю до друку. При наявності зауважень статтю повертають авторам на доопрацювання.
Виправлений варіант автор повинен повернути до редакції разом з відповіддю на зауваження.
Редакція залишає за собою право виправляти та скорочувати рукопис, а також повертати авторам
роботи, які не відповідають профілю журналу і вимогам редакції.

Примітки:
* якщо описується неангломовне джерело в списку «References»
** якщо не перше
*** вказати країну

