
Порядок рецензування рукописів статей, що надійшли до редакції 

електронного наукового видання «Історія науки і біографістика» 

 

Всі статті, що надійшли до редакції, в обов’язковому порядку проходять 

незалежне рецензування. 

1. Рукопис наукової статті розглядається відповідальним секретарем на 

предмет відповідності профілю видання, основним вимогам оформлення, 

затвердженим редакційною колегією. 

2. Інформацію щодо надходження статті та подальших змін її статусу автори 

отримують по електронній пошті. 

3. В електронному науковому виданні «Історія науки і біографістика» не 

розміщуються: 

- статті, що містять раніше опублікований матеріал; 

- статті, що не відповідають правилам оформлення (див. правила для авторів); 

- статті, автори яких не виконують конструктивні зауваження рецензентів. 

4. Відповідальний секретар направляє статтю на рецензування одному або за 

необхідності двом рецензентам. До рецензування рукописів статей можуть 

залучатися як члени редакційної колегії збірника, так і висококваліфіковані вчені та 

спеціалісти інших установ, які володіють ґрунтовними професійними знаннями чи 

досвідом роботи з конкретного наукового напряму. 

5. Термін рецензування статей складає від 15 до 30 днів. 

6. Датою надходження вважається дата повернення доопрацьованої статті до 

редакції. 

7. За наявності негативних рецензій на рукопис статті чи на її доопрацьований 

варіант стаття відхиляється з обов’язковим повідомленням автора про причини 

такого рішення. Стаття, відхилена рецензентом, повторно не розглядається. 

8. Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до розміщення в 

електронному науковому виданні «Історія науки і біографістика», відповідальний 

секретар інформує автора і вказує можливі строки його виходу. 

9. Черговість включення публікації статей до збірника визначається за датою 

їх надходження до редакції. Статті, присвячені особливо актуальним проблемам 

науки, а також ті, що містять принципово нову інформацію, можуть, за рішенням 

редакційної колегії, бути опубліковані поза чергою. 

10. Рецензії зберігаються в редакції не менше 5 років. Копії рецензій можуть 

бути направлені в Міністерство науки і освіти України при надходженні в редакцію 

відповідного запиту. 

11. Редакційна колегія електронного наукового видання «Історія науки і 

біографістика» притримується принципів публікаційної етики, відповідно до 

прийнятих міжнародним співтовариством, зокрема відображених в рекомендаціях 



Комітету по етиці наукових публікацій (Committee on Publication (COPE), а також з 

урахуванням досвіду авторитетних міжнародних журналів і видавництв.  

12. Для запобігання недобросовісної практики в публікаційній діяльності 

(плагіат, викладення недостовірних даних та ін.), з метою забезпечення високої 

якості наукових статей, визнання громадськістю отриманих автором наукових 

результатів, кожен член редакційної колегії, автор, рецензент зобов’язані 

притримуватися етичних стандартів, норм і правил, приймати розумні заходи щодо 

їх запобігання. Підтримання правил етики наукових публікацій сприяє 

забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, зростанню якості видання і 

виключенню можливості неправомірного використання авторських матеріалів. 

Етичні принципи, якими повинні керуватися автори наукових статей 

Автори статей при подачі матеріалів в наукове видання «Історія науки і 

біографістика» несуть відповідальність за новизну і достовірність результатів 

наукового дослідження; гарантують, що результати дослідження, викладені в 

представленому рукопису, є оригінальними. Запозичені фрагменти чи твердження 

повинні бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора (авторів) і 

першоджерел. Плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, 

перефразування чи присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і 

несприйнятливі. Автори не повинні використовувати інформацію, отриману у 

приватному порядку, без відкритого письмового дозволу; не допускати фабрикацію 

і фальсифікацію даних. Автори не повинні надавати в збірник рукописів, які 

відправлені в інший журнал або знаходяться на розгляді, а також статті, 

опубліковані в інших виданнях. 

 


