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 Експертна оцінка складається с оцінки статей 

експертами сфери 

 В перше була використана в 1665 році, 

Королівською Спільнотою у Лондоні 

 Експертна оцінка ставить рецензента, разом із 

автором, в основі наукової публікації 

 Рецензенти роблять редакторську роботу 

шляхом вивчення та коментування рукописів 

 В науковій комунікації немає контролю без 

експертної оцінки 

 Рецензенти-колеги є основою всього процесу 

Академічні видання 
Що таке експертна оцінка? 
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Джерело: Ulrichsweb Global Serials Directory 

  

Академічні видання 
Зростання експертної оцінки журналів 1990-2013 
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Ви хочете переконатися, що ваше дослідження 

приверне увагу, на яку заслуговує 

7 год/тижд 
середній час, що 
витрачається на 
літературу 

1970 2013 
0 

40M 

 Обсяг наукових статей зростає в 

прискореному темпі 

 Для більшості дослідників, йти в ногу с 

спеціалізованою літературою – це 

справжній виклик 

 Ваше завдання - переконайтеся, що 

ваше дослідження не залишиться 

непоміченим 

 



Світовий обсяг статей та рівень цитувань – 

(Біохімія) 



Европейський обсяг статей та рівень цитувань – 

(Біохімія) 



Україна та сусіди (Загальна кількість) 



Україна та сусіди (Заг. обсяг цитувань) 



Україна та сусіди (Топ видання) 



   |   10 

Планування статті 
А ви готові до публікування? 

  

  

Не готовий 
Робота не має наукової цінності 

Готовий 
Робота вносить певний вклад 

у сферу 
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Повні статті 

• Істотні, повні та всебічні дослідження частин 
Чи є мій меседж достатнім для повної статті?  

 

Листи або короткі повідомлення 

• Швидкі та завчасні повідомлення 
Чи є мої результати настільки вражаючими, що мають бути опубліковані 

якомога швидше? 

 

Оглядові статті 

• Зведення останніх розробок у певній сфері 

• Часто публікуються за запрошеннями 

Планування статті 
Типи рукописів 

  

  

Ваші керівники та колеги також є гарними джерелами 

для консультацій по типам рукописів. 
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Вибір потрібного видання 
Кращі практики 

 Мета досягнути цільової аудиторії вашої роботи 

 Оберіть лише одне видання, одночасне подання у кілька журналів 

заборонено 

 Керівники та ваші колеги можуть надати гарні тематичні пропозиції 

 Шорт-ліст обраних видань та їх дослідження: 

 

• Цілі 

• Сфера 

• Допустимі типи статей 

• Читацька аудиторія 

• «Гарячі теми» 

Статті у вашому списку літератури, як правило, 

підкажуть вибір необхідних журналів. 
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Вибір необхідного видання 
Finder Tool 
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 Вказує на те, скільки разів останні роботи в 

журналі цитуються в середньому в даному 

році 

 Залежить від редакційної політики журналів та 

обороту досліджень 

Вибір необхідного 

видання 
Фактор впливу 

  

  

Імпакт-фактор може дати вам загальне 

розуміння вибору, але він не має бути єдиною 

причиною. 
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Підготовка рукопису 
Керівництво для Авторів 

  

  

 Знайдіть на домашній сторінці видавця, наприклад, Elsevier.com 

 Притримуйтесь Керівництва для Авторів у вашому рукописі 

 Це збереже ваш час 
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Чому мова є важливою? 

 Недостатній рівень володіння мовою 

призведе до затримки чи блокування 

вашої публікації 

 «Правильна» англійська має 

використовуватися у всій роботі 
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Чи корегують видавництва мовні помилки? 

Ні!  

Це відповідальність  

автора... 
...але доступні  

різні ресурси 
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Мова рукопису: Огляд 

  

  

 Зрозуміла 

 Об'єктивна  

 Точна 

 Коротка 

Завжди звертайтеся до Керівництва для Авторів обраного журналу, 

для уточнення наявності додаткових вимог. 
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Мова рукопису: Речення 

 Пишіть прямо, короткі та змістовні речення 

 Один факт – одне речення 

 Уникайте декількох тверджень в одному 

реченні 

Середня довжина речень у науковій мові 

становить близько 12-17 слів. 
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Мова рукопису: Час 

  

  

Теперішній час: 

Використовуйте для відомих 

фактів та гіпотез 

 

Минулій час: 

Використовуйте для опису  

Експериментів та результатів 
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 Використовуйте активний стан 

дієслів для скорочення речень 

 Уникайте скорочень та абревіатур 

 Мінімум прислівників 

 Не використовуйте надлишкові 

фрази 

 Двічі перевірте незнайомі слова та 

фрази 

Мова рукопису: Граматика 
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Загальна структура дослідницької 

статті 

  

 Назва 

 Анотація 

 Ключові слова 

 

 Вступ 

 Методологія 

 Результати та Обговорення 

 

 Висновок 

 Подяка 

 Список джерел 

 Додаткові матеріали 

Завжди звертайтеся до Керівництва для Авторів 

обраного журналу, для уточнення наявності 

особливих критеріїв.  
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 Привертають увагу читачів 

 Містять найменшу можливу кількість слів 

 Адекватно описують зміст 

 Інформативні, але короткі 

 Визначають основну проблему 

 Не мають рідко використовуваних скорочень та технічного 

жаргону 

Дієві назви рукописів 

Редактори та рецензенти не люблять назви, що не мають змісту та 

не в змозі передати тему статті. Крім того, якщо назва не є точною, 

відповідна аудиторія не буде читати вашу працю. 
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Вірна побудова списку 

Перший автор 

Відповідні реальні автори 

 

Авторство 

  

Помилкова побудова списку 

 Тіньові автори 

 Підставні автори 

Будьте послідовні у написанні імен авторів.  
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Ключові слова 

Назва статті Ключові слова 

“Експериментальне дослідження 

сонячного колектора з 

електролампою на основі 

надкритичного CO2” 

Сонячний колектор; надкритичний 

CO2; сонячна енергія; сонячна 

термальна утилізація 

 Є міткою вашого рукопису 

 Використовуються сервісами індексації та анотування 

 Мають бути конкретними 

 Мають використовувати тільки загальновизнані скорочення 

(наприклад, DNA) 

Завжди звертайтеся до Керівництва для Авторів обраного журналу, 

для уточнення наявності необхідних ключових слів.  
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 Узагальніть проблему, методи, результати і висновки в одному 

пункті 

 Будьте цікавими та зрозумілими 

 Зробіть анотацію точною та конкретною 

 Чітка анотація значно вплине на рішення, розглядати вашу 

роботу чи ні 

 Пишіть якомога коротше 

Анотація 

  

Відповідально підійдіть до написання анотації. Багато авторів пишуть 

анотації після завершення основної роботи, таким чином вона чітко 

відображтиме зміст рукопису. 
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Процес написання – побудова 

статті 

  

Назва, анотація, 

 ключові слова 

Малюнки, таблиці (ваші дані)  

Висновок Вступ 

Методологія Результати Обговорення 
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Передайте короткий зміст читачам 

 

Визначте проблему 

 

Оберіть шляхи вирішення та перешкоди 

 

Визначте, що на меті вашої праці 

 

Публікуйте думки відповідні природі журналу 

Вступ 

  

Використовуйте унікальний вступ для кожної статті. УНИКАЙТЕ 

повторного використання. 
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Опишіть, як досліджувалася проблема 

 

 

Включайте деталізовану інформацію 

 

Не описуйте попередньо опубліковані 

процедури 

 

Ідентифікуйте прилади та матеріали, що було 

використано 

Методологія 
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Методологія – схвалення комітету з 

етики 

  

 Експерименти на людях або тваринах мають 

базуватися на визнаних стандартах 

 Схвалення місцевим комітетом з етики є 

обов'язковим та має бути зазначено в рукописі, 

супровідному листі, або у відповідному полі при 

поданні онлайн 

 Редактори можуть приймати власні рішення з 

етики 



   |   31 

  

Містять тільки дані першочергової 
важливості 

 

Використовуйте підзаголовки для 
об'єднання схожих результатів  

 

Чіткі та легкі для розуміння 
 

Виділяйте основні висновки 

 

Відображуйте несподівані знахідки 

 

Зробіть статистичний аналіз 

 

Робіть ілюстрації та малюнки 

Результати 
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Інтерпретація результатів 

 

Найважливіший розділ 

 

Впевніться, що обговорення 

відповідає результатам роботи 

 

Порівняння опублікованих 

результатів із власними 

Обговорення 

Будьте обережними та не використовуйте наступне: 

- Твердження, що описують факти, не підтверджені результатами 

- Неспецифічні вирази 

- Нові терміни, не описані чи визначені у вашому рукописі 

- Спекуляції щодо можливої інтерпретації, засновані на уяві 
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Висновок 

 Будьте зрозумілими 

 Дайте обґрунтування роботи 

 Поясніть, яким чином ваша робота просуває нинішні дослідження 

 Запропонуйте майбутні експерименти 
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Подяка 

  

 Радники 

 Фінансові донори та спонсори 

 Коректори та друкарі 

 Постачальники, що надали матеріали 
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Використані джерела 

  

 Не використовуйте занадто багато джерел 

 Завжди переконуйтесь, що вжили 

матеріал, на який посилаєтесь 

 Уникайте надмірного самоцитування 

 Уникайте надмірного цитування публікацій 

з вашого регіону чи інституту 

 Чітко слідкуйте стилю, що вказаний в 

Керівництві для Авторів 
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 Написання статті – важка робота, яка включає пошук і сортування 

досліджень, підготовка списку посилань, зворотній зв’язок із 

авторами джерел. 

 Ви можете отримати допомогу на Mendeley (www.mendeley.com), 

безкоштовний диспетчер посилань та академічна соц. мережа.  

 Диспетчер посилань Mendeley генерує цитування та бібліографії 

в Word, OpenOffice, and LaTeX.  

 Ви також можете використовувати Mendeley для зв'язку із 

колегами та безпечно обмінюватися рукописами, замітками та 

анотаціями. 

 Для визначення потенціальних співавторів використовуйте 

мережу Mendeley. 

Допомога з вашою статтею 
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Публікація статті 
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Просування статті 

1. Конференції 

 Будьте готові до нетворкінгу 

 Підключіться онлайн 

 Онлайн постінг  

 

2. Відносини зі ЗМІ 

 Заява про дослідження 

 Канали комунікації вашої установи 

 Звернення до вашого редактора, або лист 

на електронну скриньку: 

researchcomm@elsevier.com 
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Просування статті 

3. Діліться посиланнями на ваші статті 

 Короткі користувацькі посилання для швидкого доступу 

 Посилання з академічних сайтів для підвищення SEO параметрів 
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Просування статті 

4. Онлайн CV 
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Просування статті 

    LinkedIn 

 Діліться посиланнями на статті, також і в 

релевантних групах 

 Додайте зображення 

 Додавайте відео, AudioSlides 

 Зміна розділу публікації 

 



   |   42 

  

  

Просування статті 

    Соц. медів: Twitter 

 Фолловьте інших дослідників 

 Публікуйте часто, відповідайте 

швидко 

 Ретвіти 

 Використання зображень 

    Соц. медіа: Facebook 

 Створіть «фан» сторінку 

 Запрошуйте знайомих 

дослідників 

 Діліться зображеннями, відео, 

AudioSlides 

 Публікуйте посилання на ваші 

статті 

 Обговорюйте та просіть відгуки 

Одне згадування кожні сім секунд 
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Просування статті 

    6. Mendeley 

 Мережа вченого співробітництва 

 Безкоштовний диспетчер посилань 

 Повний пошук у бібліотеці 

 Цитуйте під час написання 

 Читайте та анотуйте ваші PDF файли 
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Просування статті 

    Connect with research     
    colleagues + join new     
    communities 

  Share your 
  publications 
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Моніторинг статті 

Панель дослідження: 

 Ранні відгуки по завантаженням, 

цитуванням та розповсюдженню 

 Сфери дослідження та 

географічні дані ваших читачів 

 Шукайте терміни, що 

використовували, у ScienceDirect 

для пошуку ваших публікацій 

 Порівняння продуктивності вашої 

статті та статей інших авторів 
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Моніторинг статті 

Altmetrics (альтернативна метрика): 
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Привернення уваги 

 Поширення використаних 

наукових досліджень, 

досягнень та амбіції роблять 

вас більш помітним 

 З більшою помітністю, вас 

більше цитують, просувають 

ваше дослідження та 

допоможуть рости кар'єрно. 
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Більше матеріалів на 

publishingcampus.com 

elsevier.com/authors 

elsevier.com/reviewers 

elsevier.com/editors 

 

Як опублікуватися – топові поради по написанню, перегляду статей 

та грантових пропозицій, тощо. 

Брошура по етиці публікування – важливіші засоби публікування етично 

Привернення уваги – нові шляхи для просування вашого 

дослідження та статті 

Розуміння процесу публікування з Elsevier – повне керівництво 

Відкритий доступ – терміни та визначення 

Гід планування кар'єри – завантаження на 12 мовах 
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Відвідайте Elsevier Publishing Campus 

www.publishingcampus.com 

 

Інформація про публікації в журналах 

www.elsevier.com/authors 
 

 

Дякуємо! 

Барт Вацек (Bart Wacek) 

Видавничий директор, Біохімія 

 

b.wacek@elsevier.com 




