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Питання №1: 
Що я хочу опублікувати?

■ Чи зробив я щось нове і цікаве?

■ Чи є в моїй роботі щось складне?

■ Чи пов’язана моя робота актуальним напрямком?

■ Чи вирішив я деякі складні проблеми?

Якщо всі відповіді «так», то можна починати підготовку 
рукопису. Якщо будь-яка з відповідей «ні», ви, ймовірно, можете 
подати свою статтю до місцевого журналу або журналу з 
нижчим імпакт-фактором.



Питання №2: 
Який тип статті?

■ Повні статті, або оригінальні статті, є найважливішими 
документами. Часто це суттєві завершені дослідження, які мають значення 
як оригінальне дослідження.

■ Листи/швидкі повідомлення/короткі повідомлення 
зазвичай публікуються для швидкого та раннього повідомлення про 
важливі та оригінальні досягнення. Вони набагато коротші, ніж повні статті 
(зазвичай суворо обмежені за розміром, залежно від кожного журналу).

■ Оглядові статті або точки зору підсумовують нещодавні події щодо 
певної гострої теми, висвітлюючи важливі моменти, про які повідомлялося 
раніше, і не містять нової інформації. Зазвичай вони подаються на 
запрошення редактора журналу.



Питання №3: 
В якому журналі?

■ Перегляньте статті, які ви використовували для підготовки свого рукопису. 
Прочитайте найновіші публікації в кожному журналі і дізнайтеся типи 
прийнятих статей.

■ Враховуйте високі показники відхилень у журналах (наприклад, Nature, 
Science, The Lancet і Cell — понад 90 %), і якщо ваше дослідження не дуже 
складне, зосередьтеся на скромніших журналах із нижчими імпакт-
факторами. Ви можете знайти імпакт-фактор журналу на його веб-сторінці 
або через Journal Citation Reports - Web of Science Group – Clarivate , а 
квартільність через Scimago Journal & Country Rank

■ Не розкидайте свій рукопис по багатьох журналах одночасно. Надішліть
лише один раз і дочекайтеся відповіді редактора та рецензентів.

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/journal-citation-reports/


Питання №4: 
Що таке «Правила для авторів»?

■ Прочитайте дуже уважно «Правила для авторів» - це Біблія для 
авторів

■ Важно знати, що всі редактори ненавидять витрачати час на погано 
підготовлені рукописи. Вони вважають, що автор не виявляє поваги.



Питання №5: 
Структура статті

■ Розділ, який дозволяє індексувати та ефективно шукати статтю. Він
складається з назви, авторів (і організацій), абстракта, ключових слів та
«highlights».

■ Розділ, який містить основний текст, який зазвичай поділяється на: Вступ, 
Методи, Результати, Обговорення та Висновки.

■ Розділ, який містить Подяки, Джерела фінінсування, Внесок авторів, 
Посилання та Додаткові матеріали або додатки.

■ Вступ: Що робили ви/інші? Чому ви це зробили?

■ Методи: Як ви це зробили?

■ Результати: що ви знайшли?

■ Обговорення: що це все означає?



Питання №6: 
Чи нема етичних порушень?

• Однією з найгірших речей у науці є плагіат. 
• Плагіат і крадіжка робіт у колег може призвести до серйозних наслідків, як 

професійних, так і юридичних. 

• Порушення включають підробку та фальсифікацію даних, неналежне 
використання людей і тварин у дослідженнях, а також використання ідей чи 
формулювань інших авторів без належного посилання. 

• Освітні ресурси включають комплект ресурсів з етики видавництва (PERK) від 
Комітету з етики публікацій (COPE) і веб-сайт Elsevier Ethics in Publication & 
Research.



Питання №7: 
На які запитання повинні відповісти

рецензенти?
■ Чи містить стаття достатньо нового матеріалу?

■ Чи відповідає тема тематиці журналу?

■ Чи стаття написана коротко та добре організована?

■ Чи методи та експерименти описані так, щоб їх можна було повторити?

■ Чи адекватно представлені результати?

■ Чи є дискусія актуальною, короткою та добре задокументованою?

■ Чи підтверджуються висновки представленими даними?

■ Чи прийнятна англійска мова?

■ Чи рисунки та таблиці адекватні та добре оформлені?

■ Чи всі посилання, цитовані в тексті, включені до списку літератури?



Питання №8: 
Як писати?

■ Напишіть план статті

■ Напишіть методи

■ Запишіть результати

■ Підготуйте малюнки та таблиці

■ Напишіть обговорення

■ Напишіть чіткий висновок 

■ Завершіть результати та обговорення перед написанням 
вступу  

■ Напишіть переконливий вступ 

■ Напишіть абстракт 

■ Складіть стислий і змістовний заголовок



Питання №9: 
Чи достатньо англійська моя 

англійська?

■ Перекладіть свій рукопис за допомогою сучасних 
інструментів перекладу (www.deepl.com)

■ Надішліть рукопис англомовному колезі на рецензію

або

■ Заплатити англомовному редактору

«I came here to polish my English. — Marek, come on, your English is Polish enough!».



THANKS
https://www.elsevier.com/connect/six-things-to-do-before-

writing-your-manuscript
https://www.elsevier.com/connect/8-reasons-i-accepted-

your-article
https://www.elsevier.com/connect/8-reasons-i-rejected-

your-article

https://www.elsevier.com/connect/six-things-to-do-before-writing-your-manuscript
https://www.elsevier.com/connect/8-reasons-i-accepted-your-article
https://www.elsevier.com/connect/8-reasons-i-rejected-your-article
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