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1. Для публікації в електронному журналі «Аннали Мечниковського інституту» приймаються
експериментальні,  оглядові,  проблемні  статті,  історичні  нариси,  інформаційні
повідомлення,  де  висвітлюються  актуальні  питання  боротьби  з  інфекційними
захворюваннями,  інфектології,  бактеріології,  мікології,  вірусології,  імунології,  розробки
засобів  діагностики,  лікування  і  профілактики  інфекційних  хвороб,  а  також  статті
фармацевтичного  і  фармакологічного  профілю.  До  публікації  приймаються  рецензії,
привітання  і  некрологи.  Статті  приймаються  англійською,  українською  або  російською
мовами.  Якщо  автори  направляють  англомовну  статтю,  але  писали  первинну  статтю
українською  або  російською  мовою,  просимо  також  докласти  вихідну  версію  для
прискорення рецензування.

2. Всі  статті  журналу  проходять  подвійне  сліпе  рецензування  —  автори  не  знають
рецензентів,  а  рецензенти  не  знають  авторів  та  спілкуються  виключно  електронними
листами через редакцію.  Кожна стаття рецензується як мінімум двома рецензентами. 

3. Текст статті повинен бути надрукований через 1,5 комп'ютерних інтервалу 12 кеглем на
стандартному друкованому аркуші формату А4 і складатися з таких пунктів: назва статті,
прізвища  та  ініціали  всіх  авторів,  назва  і  адреса  організації  (організацій),  де  виконана
робота,  розширений  реферат  англійською  мовою  (1,5-2  сторінки  тексту).  Англомовний
реферат повинен бути обсягом 1,5-2 сторінки і повинен бути структурований таким чином:
назва  роботи,  прізвище  та  ініціали  всіх  авторів,  а  також наступні  розділи:  Introduction,
Material & methods, Results & discussion, Conclusion. Реферат друкуються в кінці документа
перед списком літератури. Редакція в першу чергу приймає до друку статті, написані на
міжнародному науковому мовою - англійською. Вітаються рецензії експертів по темі статті
з рекомендаціями та зауваженнями для авторів.   

4. Хімічні та математичні формули, а також малюнки повинні бути інтегровані в текст статті
(у форматі MS Word) в тому місці, де на них є посилання в вигляді точкових малюнків (не
в  форматі  OLE).  Малюнки,  хімічні  та  математичні  формули  також  потрібно  окремо
надіслати у вигляді графічних файлів - кожен малюнок в окремому файлі (JPG, GIF, TIFF).
Таблиці  і  малюнки  повинні  мати  назву  і  порядковий  номер:  номер  і  назва  таблиці
необхідно писати над таблицею зліва, інші графічні матеріали необхідно підписувати як
малюнок і назву писати під ним зліва.

5. Список літератури подається в кінці статті, а в тексті статті номер посилання вказується в
квадратних дужках. В кінці статті наводиться бібліографія в порядку згадування в тексті.
Список  цитованої  літератури  повинен  бути  представлений  тільки  на  англійській  мові.
Якщо  автор  бажає  вставити  посилання  на  статті,  написані  на  кирилиці,  необхідно
здійснити  переклад  посилання  (назва,  прізвища  та  ініціали  авторів,  назва  журналу)  на
англійську мову. Більшість статей мають прітстатейние реферати з англомовною назвою
статті і правильним перекладом прізвищ авторів.
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6. Окремо до статті додається файл з інформацією про авторів статті, де необхідно вказати
прізвища, імена та по батькові (повністю) всіх авторів, наукові ступені і посади, які вони
займають,  адреса  для  листування,  телефони,  ORCID  ID.  Обов'язково  для  листування  з
відповідальним автором необхідно представити адресу E-mail.

7. Відправляти статті потрібно електронною поштою (imiamn@gmail.com), або online через
систему OJS URAN http://journals.uran.ua/index.php/1993-4327/login

8. Статті,  оформлені  з  порушенням  встановлених  правил,  не  публікуються.  Статті
рецензуються подвійним сліпим методом (автори не знають рецензентів, і рецензенти не
знають  авторів)  2-4  рецензентами.  Допускається  надання  разом  зі  статтею  рецензій
експертів в області науки за тематикою статті.


