
АВТОРАМ ПРО ЖУРНАЛ 

Для публікації в «Фізіологічному журналі» приймаються оригінальні статті з 

основних розділів фізіології, а також огляди (на замовлення редакції), які 

відображають найбільш актуальні її проблеми, статті з історії вітчизняної та 

світової фізіологічної науки, які висвітлюють генезис і еволюцію ідей, 

виникнення та розвиток наукових шкіл, творчі портрети вчених, забуті імена 

науки, дискусійні статті, рецензії на статті та нові видання, наукову хроніку, 

оформлені відповідно наступних вимог. 

Подання та робота з рукописами 

Автор подає рукопис статті у друкованому вигляді (два примірники, разом з 

оформленим ліцензійним договором) та в електронній формі. 

Друковані примірники рукопису можна надіслати звичайною поштою 

(простим листом) або особисто принести до редакції. 

В електронному форматі рукопис можна прислати електронною поштою як 

прикріплені файли. 

Правила оформлення рукопису подано нижче. 

Поштова адреса редакції: 

Редакція “Фізіологічний журнал”, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН 

України, вул. Богомольця, 4, Київ 24, 01024 

Телефон для довідок: 256-25-27; 253-07-45 Адреса електронної пошти: 

fiziol_z@biph.kiev.ua 

Матеріали статті – текст, резюме, список літератури, підписи до рисунків і 

таблиці – оформлюються одним файлом. Окремим файлом оформлюється кожний 

рисунок. Усі сторінки рукопису нумеруються. Крім того, в тексті слід указати де 

саме треба розмістити рисунки/таблиці. Формат файлів для тексту і таблиць – 

документ MS Word (doc, docx або rtf), для рисунків та іншого ілюстративного 

матеріалу – tif, bmp, wmf, gif, jpg, eps або pdf. 

На окремій сторінці варто навести відомості про авторів: прізвище, ім’я, по 

батькові, поштову і обов’язково електронну адресу, номери службових й 

домашніх телефонів із кодом міста, номери мобільних телефонів. Якщо авторів 

кілька і вони працюють у різних установах, слід позначити арабськими цифрами 

(індексами) у кінці прізвищ авторів відповідність установам, в яких вони 

працюють. 

Датою отримання рукопису вважається дата надходження його до редакції. У 

разі одержання статті, оформленої з порушенням цих правил, редакція залишає за 

собою право статтю не приймати, не рецензувати і не повертати авторам, про що 

їх повідомляє. 

Поданий до журналу рукопис обов’язково рецензується провідними 

спеціалістами у відповідній галузі. У разі необхідності рукопис направляється 

авторам на доопрацювання. Після доопрацювання рукопису згідно із 

зауваженнями рецензентів автор надсилає його до редакції в електронному та 

друкованому вигляді разом із відповідями рецензентові протягом одного місяця. 

Рукопис, що отримав недостатньо високу оцінку рецензентів, відхиляється як 

невідповідний профілю та вимогам до рівня публікацій журналу. 
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Для контрольного ознайомлення з відредагованою статтею редакція надсилає 

авторові електронною поштою верстку, яку треба терміново вичитати і не пізніше 

трьох наступних днів електронною поштою повідомити редакцію про виявлені 

помилки (зазначивши сторінку, колонку, абзац, рядок, де слід зробити 

виправлення) або про їх відсутність. На цій стадії роботи з рукописом не 

дозволяється заміна тексту, рисунків, таблиць. Якщо відповідь від авторів вчасно 

не надійшла, редакція залишає за собою право затримати публікацію статті. 

Загальні вимоги до рукописів 

Обсяг експериментальної роботи зі списком цитованої літератури, таблицями та 

рисунками з підписами, що пояснюють одержані результати (все на окремих 

сторінках), має не перевищувати 15 сторінок (30 тис. знаків), огляду – 20 сторінок 

(40 тис. знаків), надрукованих на принтері. Список цитованих джерел (у порядку 

згадування) для експериментальних робіт повинен не перевищувати 20 джерел, 

для оглядів – 60. 

Рисунки, фотографії, схеми тощо можуть бути чорно-білими або кольоровими. 

Рукопис статті має бути підписаний кожним автором. 

Наприкінці статті після списку літератури додаються назва статті, ініціали та 

прізвища авторів, офіційні назви установ, де виконано роботу, електронна адреса. 

Резюме і ключові слова російською та англійською мовами відповідно до 

оригінального українського тексту. Якщо статтю написано російською чи 

англійською мовою, ця інформація подається відповідно українською та 

англійською чи українською та російською мовами. 

Окремі вимоги до оформлення рукопису 

Текст 

Шрифт - Times New Roman; кегль 14 (таблиці – кегль 10); інтервал між 

рядками – 1,5. 

Таблиці та ілюстративний матеріал 

Усім колонкам у таблицях слід дати назву і вони мають бути заповнені 

відповідними даними (якщо дослід не проводили, треба ставити “-“, а якщо 

показники не встановлено – “0”). 

На фотовідбитках зазначається їх верх. 

На полях рукопису слід помітити місця розташування рисунків і таблиць. 

Структура рукопису 

УДК 

Назва статті 

Ініціали та прізвища автора (-ів) 

Назва установи, де було виконано роботу 

Електронна адреса для листування 

Резюме і ключові слова 

Вступ 

Методика 

Результати та їх обговорення 

Висновки 

Подяка 

References 



Резюме і ключові слова 

В резюме стисло висвітлюються основні результати дослідження. 

Резюме має включати основні розділи: 

- постановку проблеми, 

- шляхи вирішення поставленої задачі, 

- результати (навести цифрові значення), 

- висновки. 

Вступ 

На початку статті стисло викладається історія питання з посиланням на джерела 

літератури та обґрунтування мети дослідження. 

Методика 
Розділ “Методика” має бути поданим так, щоб за наведеним описом методів і 

реактивів, умов проведення дослідів можна було би відтворити експерименти. На 

загальновідомі методи досить дати посилання на публікації. Слід навести назви 

фірм та зазначити країни-виробники реактивів і матеріалів, які було використано 

в дослідах; вид і кількість дослідних тварин і обов’язково застосовані методи 

знеболювання та евтаназії. 

Цифрові результати слід заокруглювати згідно з усталеними правилами, 

враховуючи середню похибку досліду. Вірогідність відмінностей показників 

варто обґрунтувати статистичним аналізом, посилаючись на конкретні методи. Не 

можна наводити одні й ті самі результати в таблицях і на рисунках. Слід також 

вказати за допомогою якої програми було зроблено статистичний аналіз 

одержаних результатів, як подано результати, який довірчий інтервал або 

розподіл величин. 

Усі позначення і найменування фізичних і хімічних одиниць вимірювання 

наводять у системі СІ. 

Скорочення слів (абревіатури), крім загальновідомих, у таблицях і в підписах 

до рисунків наводити не варто (за деяким винятком, в цьому разі обов’язковим 

розшифруванням їх у примітках), Не слід також, окрім загальноприйнятих 

скорочень, наводити у статті довільно скорочені короткі слова (наприклад, так як 

каталаза тощо). 

Результати та їх обговорення У цьому розділі слід уникати прямого повторення 

результатів таблиць. Обговорення результатів потрібно обмежити розглядом 

лише найважливіших встановлених фактів з урахуванням попередніх даних щодо 

питання, що вивчалося. Іншими словами, більша частина обговорення має бути 

присвячена інтерпретації результатів. 

Висновки (без назви) 

Список літератури. Для зручної та швидкої обробки вашої роботи в 

реферативних базах пропонуємо подавати список літератури в форматі Vancouver 

Style, опис якого можна знайти за адресою:  

http://www.begellhouse.com/download/instructions/0ff459a57a4c08d0/Instruction.pdf 

http://www.begellhouse.com/download/instructions/0ff459a57a4c08d0/Instruction.pdf

