ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ
Редакція приймає до друку статті з різних аспектів генетики, селекції, біотехнології, медичної генетики українською, російською або англійською мовою. До статті, написаної англійською мовою, додається український або російський переклад.
Обсяг експериментальних статей зі всіма матеріалами — до 12 сторінок, оглядових — до 26 сторінок машинописного тексту, надрукованих у текстовому редакторі? Word через 1,5 інтервали, шрифт № 12, Times New Roman.
До тексту статті додаються направлення голови первинної організації УТГіС
ім. М. І. Вавилова, в якій працює автор (автори) та установи, де виконана робота.
Під час написання експериментальної статті потрібно дотримуватись такого плану:

вказати індекс УДК, назву статті, ініціали та прізвища авторів, повну назву установи (установ), поштову адресу установи (установ). У разі декількох авторів статті
біля їхніх прізвищ та установ, у яких вони працюють, вказується один і той самий
верхній цифровий індекс;

викласти короткий зміст публікації (резюме), вказати ключові слова. Резюме має
бути структурованим («Мета», «Методи», «Результати», «Висновки») з ідентичним
текстом двома мовами — українською та англійською (1500–2000 знаків з пробілами і знаками пунктуації, включаючи назву статті, ініціали та прізвища усіх авторів, а також ключові слова — не більше п’яти). Резюме мовою статті подається на
початку, інше — після переліку літератури;

вступ, в якому слід стисло подати стан проблеми і обґрунтування роботи;

у розділі «Матеріали і методи» слід подати відомості про методи дослідження в
розрізі, достатньому для їх відтворення;

розділ «Результати та обговорення» має бути коротким, підсумкова частина статті
повинна бути в кінці розділу;

висновки повинні бути короткими;
При наведенні посилання у тексті слід вказати у круглих дужках прізвище
автора та рік видання публікації. Якщо статтю написано більше ніж двома авторами,
то наводиться тільки перше прізвище і ставиться «et al.», наприклад (Petrenko, 1999;
Ivanchenko, Sydorenko, 2000; Jonson et al., 2018). Якщо у автора більше однієї публікації у списку в один рік, то необхідно позначити їх маленькими латинськими літерами,
наприклад 2000a, 2000b.
Зверніть увагу! Перелік літератури (References) складається в алфавітному порядку англійською мовою відповідно до прізвища першого автора латиницею та в хронологічному порядку для серії статей одного автора. Посилання на використані джерела оформлюють за ДСТУ 8302:2015 та відповідно до наказу МОН України № 40 від
12.01.2017 р. Для посилань на україномовні або російськомовні джерела прізвища авторів та назви публікації подавати за англомовним варіантом резюме або змісту вихідного видання. У випадку відсутності англомовних бібліографічних даних, прізвища авторів та назву видання подавати транслітерованими в романський алфавіт (латиницею) за Стандартом Бібліотеки Конгресу США, а назву роботи подавати в перекладі
англійською. Для транслітерації можна скористатися Інтернет-сервісом за посиланням
http://utgis.org.ua/translit. Також у випадку посилань на україномовні або російськомовні
джерела після посилання романським алфавітом вказати в квадратних дужках мову
оригіналу (наприклад [in Ukrainian]) та через косу риску подати додатково посилання
мовою оригіналу (див. приклади оформлення нижче). Для публікацій, що мають цифровий ідентифікатор DOI, потрібно його вказати в кінці посилання.
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Рисунки та таблиці подають у тексті після
першого згадування. Номери позицій на ілюстраціях розміщують за годинниковою стрілкою.
Кожна позиція повинна мати пояснення у підписі під рисунком. Усі позначення мають відповідати чинним стандартам. Розміри ілюстрації не
повинні перевищувати розміри друкованої сторінки журналу. Легенди діаграм слід виносити у
підпис до рисунку.
Рукопис статті надсилати електронною
поштою (kunakh@imbg.org.ua, konvalyuk.і.і@
gmail.com) та на паперовому носію в одному
примірнику. Ілюстрації додатково подають в
електронному вигляді в одному із стандартних
форматів (.tif, .jpg, або .gif).
Статтю підписують усі автори, вказуючи
домашню адресу, номер домашнього та службового телефону, повну назву установи, її місцезнаходження.
Матеріали, надіслані без дотримання зазначених вимог, редакція не розглядатиме.
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