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УДК 613/615(477)(092)Блауберг
О. В. Шальнова-Козаченко
МАГНУС БОГДАНОВИЧ БЛАУБЕРГ (до 145-річчя

з дня народження)
Представлена персоналія М. Б. Блауберга. Показана

роль ученого у розвитку фармації та профілактичної ме-
дицини на медичному факультеті Імператорського Ново-
російського університету в Одесі.

Ключові слова: медичний факультет Імператорського
Новоросійського університету в Одесі, кафедра фармації
і фармакогнозії, кафедра гігієни, профілактична медици-
на, М. Б. Блауберг.

UDC 613/615(477)(092)Blauberg
O. V. Shalnova-Kozachenko
MAGNUS BOGDANOVICH BLAUBERG (to the

145th Anniversary from the Date of the Birth)
M. B. Blauberg’s personalia is presented. The article deals

with the role of the scientist in development of pharmacy
and preventive medicine at the Medical Faculty of the Im-
perial Novorossiysk University in Odessa.

Key words: Medical Faculty of the Imperial Novoros-
siysk University in Odessa, Department of Pharmacy and
Pharmacognosy, Hygiene Department, preventive medicine,
M. B. Blauberg.

Звертаємо увагу авторів на те, що, починаючи з
2010 року, публікація матеріалів у журналах «Одесь-
кий медичний журнал» і «Досягнення біології та ме-
дицини», які видаються Одеським національним ме-
дичним університетом, — платна. Оплата здійснюєть-
ся після рецензування статей та схвалення їх до дру-
ку, про що авторів повідомляють додатково.

Нижче подаємо реквізити для перерахування кош-
тів за публікацію.

Одержувач платежу: Одеський національний ме-
дичний університет.

Банк: ГУДКУ в Одеській області, МФО 828011,
р/р 31258273210481, ідент. код 02010801.

У призначенні платежу обов’язково вказати: код
25010200, за друк статті в журналі (назва журналу).

Копію квитанції про сплату просимо надсилати
поштою на адресу: Одеський національний медичний
університет, редакція журналу (назва журналу), Валі-
ховський пров., 2, м. Одеса, 65082 — або факсом (048)
723-22-15 для В. Г. Ліхачової; тел. (048) 728-54-58 (р.),
(097) 977-23-31 (м.), e-mail: vera@odmu.edu.ua.

До розгляду приймаються статті, які відповідають
тематиці журналу й нижченаведеним вимогам.

1. Стаття надсилається до редакції у двох примірни-
ках, підписаних усіма авторами. Вона супроводжується
направленням до редакції, завізованим підписом керів-

ника та печаткою установи, де виконано роботу, а для
вітчизняних авторів також експертним висновком, що
дозволяє відкриту публікацію. До неї на окремому ар-
куші додаються відомості про авторів, які містять вче-
не звання, науковий ступінь, прізвище, ім’я та по бать-
кові (повністю), місце роботи та посаду, яку обіймає ав-
тор, адресу для листування, номери телефонів і факсів.

Якщо у статті використано матеріали, які є інтелекту-
альною власністю кількох організацій і раніше не публі-
кувалися, автор повинен надати дозвіл на їх публікацію
кожної з цих організацій.

Автори повинні повідомити, для якої рубрики (роз-
ділу) призначена стаття. Основні рубрики (розділи)
журналу: «Фундаментальні проблеми медицини та біо-
логії», «Нові медико-біологічні технології», «Оригі-
нальні дослідження», «Огляди», «Інформація, хроніка,
ювілеї». Докладніше про зміст рубрик (розділів) читайте
на 3-й сторінці обкладинки.

2. Редакція віддає перевагу одноосібним роботам і
роботам, виконаним невеликим колективом авторів (2–
3). У першу чергу друкуються статті передплатників
журналу, а також замовлені редакцією.

Не приймаються до розгляду статті, що вже були
надруковані в інших виданнях, а також роботи, які за
своєю сутністю є переробкою опублікованих раніше
статей і не містять нового наукового матеріалу або но-
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вого наукового осмислення вже відомого матеріалу.
За порушення цієї умови відповідальність цілковито
покладається на автора.

3. Мова статей — українська для вітчизняних ав-
торів, російська для авторів з інших країн СНД.

4. Матеріал статті повинен бути викладеним за та-
кою схемою:

а) індекс УДК;
б) ініціали та прізвище автора (авторів), науковий

ступінь;
в) назва статті;
г) повна назва установи, де виконано роботу;
д) постановка проблеми у загальному вигляді та її

зв’язок із важливими науковими чи практичними зав-
даннями;

е) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спи-
рається автор;

ж) виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена стаття;

з) формулювання цілей статті (постановка завдання);
и) виклад основного матеріалу дослідження з пов-

ним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
к) висновки з даного дослідження і перспективи по-

дальших розвідок у даному напрямку;
л) література;
м) два резюме — мовою статті й англійською обсягом

до 800 друкованих літер кожне за такою схемою: індекс
УДК, ініціали та прізвище автора (авторів), назва статті,
текст резюме, ключові слова (не більше п’яти).

5. Обсяг оригінальних та інших видів статей не по-
винен перевищувати 8 машинописних сторінок, оглядів
— 10, коротких повідомлень — 2.

Зауважуємо: загальний обсяг містить усі елементи
публікації, тобто заголовні дані, власне статтю чи пові-
домлення, перелік літератури, резюме, ключові слова,
таблиці (не більше трьох), графічний матеріал (не
більше двох рисунків або фото) тощо, крім відомос-
тей про авторів. Але вільна площа окремих аркушів,
на яких вміщено невеликі таблиці, рисунки та ін., із
загального підрахунку вилучається.

6. Текст друкують на стандартному машинописному
аркуші (ширина полів: лівого, верхнього та нижнього
по 2 см, правого — 1 см), сторінка тексту повинна
містити не більше 32 рядків по 64 знаки в рядку.

У статтях повинна використовуватися міжнародна
система одиниць СІ.

Хімічні та математичні формули вдруковують або
вписують. Структурні формули оформляють як рисун-
ки. У формулах розмічають: малі та великі літери (ве-
ликі позначають двома рисками знизу, малі — двома
рисками зверху простим олівцем); латинські літери
підкреслюють синім олівцем; грецькі літери обводять
червоним олівцем, підрядкові та надрядкові цифри і літе-
ри позначають дугою простим олівцем.

До розгляду приймаються лише статті, виконані з
використанням комп’ютерних технологій. При цьому
до матеріалів на папері обов’язково додають матеріа-
ли комп’ютерного набору та графіки на дискеті — теж
у двох примірниках. Текст слід друкувати шрифтом
Times New Roman (Times New Roman Cyr) 14 пунктів
через півтора інтервалу й зберігати у файлах форматів

Word for Windows або RTF (Reach Text Format) — це
дозволяє будь-який сучасний текстовий редактор.

Не слід імпортувати у текст ніякі об’єкти: таблиці,
графіки, рисунки тощо.

7. Таблиці можна створювати лише засобами того
самого редактора, який застосовано для набору основ-
ного тексту. Їх слід друкувати на окремих сторінках;
вони повинні мати нумерацію та назву.

8. Графічний матеріал може бути виконаним у
програмах Excel, MS Graph і поданим у окремих фай-
лах відповідних форматів, а також у форматах TIF,
CDR або WMF. При цьому роздільна здатність штри-
хових оригіналів (графіки, схеми) повинна бути 300–
600 dpi B&W, напівтонових (фотографії та ін.) 200–
300 dpi Gray Scale (256 градацій сірого). Ширина
графічних оригіналів — 5,5; 11,5 та 17,5 см.

Рисунки та підписи до них виконують окремо  і по-
дають на окремому аркуші. На зворотному боці кож-
ного рисунка простим олівцем слід указати його но-
мер і назву статті, а в разі необхідності позначити верх
і низ.

Відповідні місця таблиць і рисунків потрібно позна-
чити на полях рукопису. Інформація, наведена в таб-
лицях і на рисунках, не повинна дублюватися.

9. Список літератури оформлюється відповідно до
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, а скорочення слів і словосполу-
чень — відповідно до ДСТУ 3582-97 та ГОСТ 7.12-93
і 7.11-78.

Звертаємо увагу авторів на те, що оформлення
списку літератури за новим ДСТУ суттєво відрізня-
ється від попереднього. Для тих, хто не має доступу
до повного тексту ДСТУ, на сайті Одеського націо-
нального медуніверситету наведено приклади оформ-
лення бібліографічних записів. Доступ за посиланням
http://odmu.edu.ua/index.php?v=1179.

Список літературних джерел повинен містити пе-
релік праць за останні 5 років і лише в окремих ви-
падках — більш ранні публікації. В оригінальних ро-
ботах цитують не більше 10 джерел, а в оглядах — до
30. До списку літературних джерел не слід включати
роботи, які ще не надруковані.

У рукопису посилання на літературу подають у
квадратних дужках згідно з нумерацією за списком літе-
ратури. Література у списку розміщується згідно з по-
рядком посилань на неї у тексті статті. Якщо наводять-
ся роботи лише одного автора, вони розміщуються за
хронологічним порядком.

На кожну роботу в списку літератури має бути по-
силання в тексті рукопису.

10. Редакція залишає за собою право рецензування,
редакційної правки статей, а також відхилення праць,
які не відповідають вимогам редакції до публікацій, без
додаткового пояснення причин. Рукописи авторам не
повертаються.

11. Статті, відіслані авторам для виправлення, слід
повернути до редакції не пізніше ніж через три дні піс-
ля одержання. В авторській коректурі допустиме ви-
правлення лише помилок набору.

12. Статті треба надсилати за адресою: Редакція
журналу «Досягнення біології та медицини», Одесь-
кий національний медичний університет, Валіхов-
ський пров., 2, Одеса, 65082, Україна.
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проблемні статті з нових медико�біологічних технологій
* технології створення нових лікарських засобів, вакцин, діагностикумів
* біотехнології в лабораторній практиці
* діагностичні, лікувальні та профілактичні технології

оригінальні дослідження — результати пріоритетних робіт, 
що вносять суттєвий вклад у розвиток медицини та біології

статті з фундаментальних проблем медицини та біології
* молекулярної біології та генетики
* біології та біофізики клітин
* фізіології, біохімії та морфології людини
* експериментальної та клінічної фармакології та патофізіології
* нові досягнення в галузі вивчення етіології та патогенезу захворювань
* сучасні досягнення в діагностиці, профілактиці та лікуванні захворювань

огляди з сучасних актуальних проблем біології та медицини

інформація, хроніка, ювілеї
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