ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ НАУКОВОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ «БІОФІЗИЧНИЙ ВІСНИК»
Вимоги до подання
Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим
вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція
повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
1. Це подання є оригінальною роботою, раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду
редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word 2007 і вище.
3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені
курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені
безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу
"Про нас", "Подання". Список літератури оформлений за стандартом Vancouver.
6. У статті присутні розділи ПОДЯКА, КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ та Author’s ORCID ID.
7. До рукопису статті потрібно додавати авторський договір, експертний висновок та направлення від
установи, де виконувалась робота, підписане керівником структурного підрозділу та керівником установи.
Підпис керівника установи потрібно завірити печаткою організації.
Керівництво для авторів
В редакцію подається електронний варіант статті (MS Word 2007 і вище) українською, російською або
англійською мовою через сайт журналу http://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk з направленням установи і
експертним висновком у вигляді відсканованих файлів.
Текст набирається на аркушах формату А4 через один інтервал. Використовується шрифт Times New
Roman 12 pt, вирівнювання тексту по ширині. Поля справа і зліва по 2,5 см, зверху – 3,5 см, знизу – 2 см.
Математичні та хімічні символи вводяться до тексту статті за допомогою редактора MathType або Microsoft
Equation. Рисунки, придатні до репродукції, у форматі *.emf, *.wmf, *.jpg, *.jpeg, *.png вставляються до тексту в
межах площі сторінки, вказаної вище. Рисунки розміщувати в межах таблиці з прозорими зовнішніми
границями у першому рядку, підпис та коментарі до рисунку – у другому рядку таблиці. Графіки будуються у
програмних пакетах, призначених для обробки і візуалізації наукових даних: Origin, Mathcad тощо.
Використання офісного пакету MS Excel для побудови графіків не допускається. Цифри і підписи на осях та
надписах повинні мати шрифт 9 pt. Підписи під рисунками друкуються шрифтом 10 pt. Формули, таблиці й
рисунки нумеруються послідовно арабськими цифрами, наприклад, (1); Табл. 1; Рис. 1.
На першій сторінці зверху на першому рядку в лівому верхньому куті наводиться УДК (курсив, 11 pt).
Після пропуску одного рядка, розміщується назва статті (великі літери, прямий напівжирний шрифт, 12 pt,
вирівнювання по центру). Після пропуску одного рядка набираються ініціали, прізвища авторів (прямий
напівжирний шрифт, 12 pt, вирівнювання по центру). На наступному рядку розміщуються повні назви й адреси
установ, де виконувалась робота, адреса електронної пошти автора – контактної особи (курсив, 10 pt,
вирівнювання по центру). Потім вміщується дата надходження статті до редакції: число – цифрами, місяць –
прописом, рік – цифрами (шрифт прямий, 10 pt, вирівнювання по центру). На наступному рядку вміщується
дата прийняття статті до друку (заповнюється редколегією).
Після пропуску одного рядка вміщуються три реферати (українською, англійською, російською мовами).
Реферат мовою статті розміщується першим. Перед другим та третім рефератами з нових рядків пишуться
назви статей (великими літерами, шрифт прямий, 10 pt, напівжирний, вирівнювання по центру), ініціали та
прізвища авторів (шрифт прямий 10 pt, напівжирний, вирівнювання по центру), назви організацій та їх адреси
(курсив 9 pt., вирівнювання по центру). Реферат повинен бути структурованим та містити наступні частини з
заголовками: Актуальність, Мета роботи, Матеріали і методи, Результати, Висновки, які починаються з
нового рядка. Слова “Реферат” і “Abstract” не пишуться. Заголовки структурних частин пишуться напівжирним
шрифтом, після заголовка ставиться крапка. Текст реферату складає не менше 1800 та не більше 2000
фонетичних символів, тобто без проміжків між словами; прямий шрифт 10 pt. Реферати двома іншими мовами
також повинні мати обсяг не менше 1800 на не більше 2000 фонетичних символів. На наступному рядку
вміщуються 5-8 ключових слів, які розділяються між собою крапкою з комою (10 pt – перший реферат, 9 pt –
другий та третій реферати). З початку рядка великими літерами, шрифт напівжирний, пишеться заголовок з
двокрапкою “КЛЮЧОВІ СЛОВА:”. Тексти рефератів і ключові слова мають ширину на 1 см меншу, ніж
основний текст (по 0,5 см з кожного боку). Реферати розділяються одним пустим рядком.
Основний текст статті наводиться після пропуску одного рядка шрифтом Times New Roman (Cyr), 12 pt.
Абзаци починаються з червоного рядка (0,75 см). Рекомендується розбиття статті на такі розділи: вступ (назва
розділу не пишеться), МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ (обов’язково для експериментальних робіт), РЕЗУЛЬТАТИ

Й ОБГОВОРЕННЯ, ВИСНОВКИ. Для теоретичних робіт передбачається більш вільне розташування
матеріалу, наприклад, замість розділу МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ рекомендуються розділи ПОСТАНОВКА
ЗАДАЧI, МОДЕЛЬ та ін. Розділи не нумеруються, літери великі, напівжирні, вирівнювання по центру. При
необхідності розділи поділяються на підрозділи. Назви підрозділів пишуться з великої літери і виділяються
напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру. Розділи або підрозділи розділяються одним пустим рядком.
Після назв розділів і підрозділів крапка не ставиться. У кінці тексту статті після пропуску одного рядка у
розділі ПОДЯКА зазначається назва фонду, який фінансував роботу, і номер гранту. Потім розміщується
розділ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ, у якому автори декларують наявність фінансових або інших конфліктів
інтересів, які могли вплинути на результати, інтерпретацію та висновки дослідження. Якщо немає конфлікта
інтересів, так і потрібно заявити: "Автори повідомляють про відсутність конфлікта інтересів". Потім
розміщується розділ Authors’ ORCID ID, у якому автори вказують адреси своїх профілів ORCID.
Літературні посилання нумеруються в порядку цитування в тексті, номер посилання пишеться у
квадратних дужках. Не допускаються посилання на неопубліковані роботи, підручники та навчальні посібники.
Список літератури (шрифт 10 pt.) розміщується за основним текстом статті, виділяється як розділ
REFERENCES і оформлюється згідно з міжнародним стилем оформлення списку наукових публікацій
Vancouver. Приклади оформлення бібліографічних посилань можна подивитись на сайті журналу у розділі
«Керівництво для авторів»: https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/about/submissions
Рукописи оформлені не у відповідності до наведених правил не розглядатимуться!
Приклади оформлення бібліографічних посилань згідно з міжнародним стилем оформлення списку
наукових публікацій Vancouver можна подивитись за адресою (спробуйте різні браузери у випадку труднощів з
відвідуванням сайту):
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver
Дивіться також наступні посилання:
http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/bibliography/style/style_Vancouver.pdf
Для оформлення кириличних цитувань необхідно навести авторський (офіційний) англійський варіант
назви статті (або іншої роботи) та імен авторів або у випадку їх відсутності транслітерувати імена та назви, у
випадку монографії і назву видавництва (використовуються Стандартна українська транслітерація, Паспортна
КМУ 2010, для україномовних посилань, http://www.slovnyk.ua/services/translit.php
та для російськомовних http://ru.translit.net/?account=zagranpasport).
Після транслітерованої назви роботи у квадратних дужках наводиться власний переклад англійською
мовою:
Author AA, Author BB, Author CC. Title of book transliterated [Title of book translated]. Place of publication
(місто, країна): Publisher. Year. 120 p. (In Language).
Назви періодичних видань (журналів) наводяться відповідно до офіційного латинського написання за
номером реєстрації ISSN (можна перевірити на сайті журналу або в науковій онлайн-базі (sciencedirect.com,
«Наукова періодика України» та багатьох інших). Вихідні дані – місце видання (місто), том, частина, сторінки
тощо даються у перекладі англійською мовою.
Наприкінці посилання вказується мова тексту англійською у квадратних дужках – (In Ukrainian),
наприклад.
Можна сформувати список літератури автоматично, скориставшись наступним ресурсом:
http://www.citethisforme.com/vancouver/source-type
Приклади посилань, оформлені за стандартом Vancouver:
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Положення про авторські права
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої
публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам
вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та
першу публікацію роботи у цьому журналі.
Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи
у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному
сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію
роботи у цьому журналі.
Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах
установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час
його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно
позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
Положення про конфіденційність
Ми збираємо та використовуємо персональну інформацію, яка є необхідною для розгляду та публікації
подання. До цієї інформації входять імена та електронні адреси, організації, де працюють автори, поштові
адреси організацій та робочі телефони авторів. Будь-яка персональна інформація, яка вказується користувачами
сайту цього журналу, буде використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього
журналу; вона не буде поширюватись та передаватись стороннім особам.

