ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРIВ УКРАЇНСЬКОГО ФIЗИЧНОГО ЖУРНАЛУ
I. Загальна iнформацiя
1. Український фiзичний журнал (УФЖ) друкує
науковi статтi в галузi експериментальної та теоретичної фiзики, якi є завершеними роботами,
мiстять суттєво новi результати i становлять достатньо широкий науковий iнтерес. Перелiк рубрик можна знайти на сторiнцi УФЖ в Iнтернет за адресою http://www.ujp.bitp.kiev.ua. Стаття має бути фiзично та математично аргументованою, а також оформленою належним чином. Український фiзичний журнал не є засобом для публiкацiї патентiв, авторських свiдоцтв, винаходiв iнтелектуальної власностi, iдейних пропозицiй та замiток, науково-популярних статей тощо. Один раз
або двiчi на рiк виходить додаток “Український
фiзичний журнал. Огляди”, який друкує оглядовi статтi загальної фiзичної тематики.
2. Мова. Журнал виходить у трьох варiантах:
а) з пiдписним iндексом 08083 та ISSN 0372-400X
мовою надiсланого оригiналу, тобто українською
(з анотацiями англiйською та росiйською мовами),
англiйською (з анотацiями українською та росiйською) або росiйською мовою для авторiв з країн
СНД (з анотацiєю англiйською), б) з пiдписним iндексом 74500 та ISSN 2071-0186 тiльки англiйською
мовою з анотацiями українською, в) в електронному виглядi з ISSN 2071-0194 (лише англомовний
варiант). Переклад робiт, надiсланих українською
або росiйською мовою, для авторiв, якi не можуть
надати власний переклад роботи англiйською, редакцiя забезпечує безкоштовно. При цьому автори повиннi обов’язково надати переклад англiйською назви роботи, прiзвищ та iнiцiалiв авторiв
i тексту анотацiї. Останнiй слiд доповнити перекладом ключових термiнiв, що не увiйшли в анотацiю. Обов’язково слiд навести англiйською всi
власнi iмена, що згаданi в текстi. Для перекладених монографiй слiд вказати вихiднi данi видання, з якого зроблено переклад. УФЖ не здiйснює
переклад англомовних статей українською мовою.
За бажанням автор може зробити такий переклад
особисто i надiслати його до редакцiї УФЖ.
3. Вiдбiр статей. Кожну зi статей рецензує фахiвець (або декiлька фахiвцiв) з вiдповiдної тематики, потiм її розглядає один з представникiв
редакцiйної колегiї, пiсля чого її приймають або
вiдхиляють вiдкритим голосуванням на загальних
зборах редколегiї. Причиною вiдхилення може бути негативна рецензiя, невiдповiднiсть статтi профiлю журналу, вiдсутнiсть новизни тощо. Якщо
рецензiя на статтю мiстить зауваження, то статтю

спочатку направляють автору для доопрацювання. Якщо стаття не вiдповiдає профiлю журналу
або оформлена неналежним чином, вона може бути вiдхилена на попередньому етапi вiдповiдальним секретарем УФЖ.
4. Публiкацiя в УФЖ безкоштовна. Пiсля макетування прийнятої до друку статтi вiдповiдальному автору електронною поштою надсилають коректуру для остаточного узгодження. Пiсля публiкацiї вiдповiдальному автору надсилають електронною поштою остаточний pdf-файл статтi. Публiкацiя в УФЖ не передбачає жодних авторських
гонорарiв.
II. Оформлення статтi
1. Структура статтi. Послiдовнiсть подачi
матерiалу така: назва статтi, список авторiв та
установ, де вони працюють, анотацiя мовою статтi, ключовi слова для української та англiйської
версiй, вступ, головна частина (з можливим
розбиттям на роздiли i пiдроздiли), висновок,
подяка, додатки, список лiтератури, анотацiї додатковими мовами. Назва має бути лаконiчною i
вiдображати суть статтi. В анотацiї має бути чiтко
сформульовано мету, задачу, одержанi результати
та новизну роботи. Вступ та список лiтератури
мають вiдображати сучасний стан проблематики,
якiй присвячено статтю.
2. Технiчне оформлення. Статтi мають бути
пiдготовленi в електронному виглядi в форматi
LaTeX2ε з використанням стильового файлу УФЖ
(ujp.sty). Стильовий файл, зразок статтi та коротке керiвництво з LaTeX розмiщенi на сторiнцi
УФЖ в iнтернет. Додатково до файлу LaTeX обов’язково має бути наданий pdf-файл статтi. Рисунки мають бути зробленi в форматi EPS у чорнобiлому варiантi (кольоровi рисунки та рисунки з
градацiєю сiрого кольору мають бути переведенi
в чорно-бiлий формат) шириною 8,1 або 16,7 см.
Написи на рисунках не повиннi бути бiльшими
за 2 мм. Можливе використання кольорових рисункiв та рисункiв з градацiєю сiрого кольору в
електроннiй версiї журналу. В цьому випадку автор має подати рисунки в двох варiантах: чорнобiлому (для друку) i кольоровому (для публiкацiї
в електронному виглядi). Файли з рисунками нумерують згiдно з їх появою в текстi статтi, наприклад, Fig1.eps, Fig2.eps тощо.
3. Обсяг статтi. Максимально допустимий сумарний обсяг статтi разом з рисунками, таблиця-

ми тощо становить 15 сторiнок A4, змакетованих
у форматi УФЖ.
4. Оформлення лiтератури. Лiтературу подають у форматi Physical Review, прийнятому Американським фiзичним товариством. Нумерацiя посилань має вiдповiдати порядку появи цих посилань у текстi статтi. Номера посилань в текстi
статтi подають у квадратних дужках. Приклад лiтературних посилань:
1. I.П. Автор1, УФЖ 53, 10 (2008).
2. I.П. Автор1, I.П. Автор2, I.П. Автор2, УФЖ 53, 70
(2008).
3. N.P. Author1, Phys. Rev. A 70, 013603 (2004).
4. N.P. Author1 and N.P. Author2, e-print arXiv:0704.3011
(2005).
5. N.P. Author1, N.P. Author2, and N.P. Author3, Phys. Rev.
A 70, 013603 (2004).
6. I.П. Автор1, I.П. Автор2, Назва пiдручника, монографiї
(Видавець, Мiсто, 2007).
7. N.P. Author1 and N.P. Author2, Book Title (Publisher,
City, 2007).
8. N.P. Author1, Proc. of 35th Annual Conference on
Theoretical Physics, edited by N.P. Editor1 (Publisher, City, 2006), p. 120.

Посилання на перекладенi видання мають бути доповненi посиланням на першоджерело мовою
оригiналу.
5. Набiр формул. Формули слiд вирiвнювати по
лiвому краю колонки. При переносi формули на
другий рядок математичний знак у мiсцi переносу повторюють в кiнцi першого рядка i на початку другого. Не можна набирати в текстi та у
формулах позначення фiзичних величин кирилицею, слiд використовувати тiльки англiйськi або
грецькi шрифти. Хiмiчнi формули слiд набирати
прямим шрифтом як в текстi, так i в формулах.
III. Подача статтi та листування
з автором
1. Стаття має бути надiслана в електронному виглядi електронною поштою на адресу редакцiї
УФЖ ujphys@iop.kiev.ua. В темi листа має фiгурувати слово “submission” латинськими лiтерами.
В подальшому буде впроваджено можливiсть електронної подачi статей через Iнтернет на сторiнцi
УФЖ http://www.ujp.bitp.kiev.ua. Автор надсилає
в редакцiю текст статтi у форматi PDF, в який мають бути вставленi всi рисунки, таблицi та заповнену анкету. При вiдправцi переробленої статтi в
редакцiю надсилається один PDF файл статтi, в
який мають бути вставленi всi (оновленi) рисунки,
таблицi, вiдповiдь рецензенту та список виправлень у форматi MS Word (1 doc файл). Тiльки

пiсля одержання Авторами листа вiд вченого секретаря РК УФЖ про прийняття статтi до друку
(тема листа Acceptance Letter N-year), автори надсилають в редакцiю УФЖ протягом тижня остаточну версiю статтi в форматi LaTeX, текст статтi
в форматi PDF i рисунки в форматi EPS. Рисунки мають бути заархiвованi в один ZIP, RAR або
7Zip файл. Об’єм вкладення не має перевищувати
5 Mb. Додатково автор може передати до редакцiї
текст статтi в роздрукованому виглядi.
2. Документацiя. Разом зi статтею автор подає в
електронному виглядi заповнену анкету та пiдписаний лiцензiйний договiр, бланки яких розмiщено
на сторiнцi УФЖ в iнтернет. Якщо автор працює в
установi з закритою тематикою, i поданий матерiал може мiстити елементи державної таємницi, то
автор додатково має надати лист-направлення вiд
органiзацiї з дозволом на публiкацiю статтi. При
цьому Український фiзичний журнал, його засновники, видавець, редактори, члени редакцiйної ради та спiвробiтники не несуть жодної вiдповiдальностi за можливi порушення автором чинного законодавства України.
3. Пiсля реєстрацiї статтi редакцiєю УФЖ вiдповiдальному автору електронною поштою надсилають пiдтвердження з реєстрацiйним номером статтi, який має фiгурувати в темi листiв при подальшому листуваннi автора з редакцiєю УФЖ. Якщо
протягом одного робочого тижня з моменту подачi своєї статтi автор не одержав пiдтвердження з
боку редакцiї УФЖ, вiн має надiслати повторного листа або зателефонувати до редакцiї УФЖ,
оскiльки його стаття могла бути помилково вiдфiльтрована як спам сервером УФЖ.
4. Пiсля прийняття/вiдхилення статтi редакцiйною радою УФЖ про це повiдомляють вiдповiдальному автору електронною поштою.
5. Пiсля макетування прийнятої до друку статтi вiдповiдальному автору електронною поштою
надсилають коректуру для остаточного узгодження. Автор має надiслати свої виправлення протягом трьох робочих днiв з дати вiдправлення листа
редакцiєю УФЖ. Якщо редакцiя УФЖ не одержує авторської вiдповiдi протягом трьох робочих
днiв, статтю друкують у незмiненому виглядi. Пiсля цього жоднi подальшi виправлення з боку автора неможливi.
6. Пiсля виходу статтi в друкованому виглядi вiдповiдальному автору електронною поштою
надсилають остаточний pdf-файл статтi. Редакцiя
УФЖ з 2009 року не забезпечує автора вiдбитками
статтi в друкованому виглядi.

