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Процедура рецензування та дотримання редакційної етики
Процедура рецензування
Статті, надіслані до редакції, підлягають обов’язковому «сліпому» рецензуванню. З метою
об’єктивного рецензування статті редакція розробила анкету для рецензента. Рецензування
здійснюють два незалежні експерти. Воно є анонімним для автора та рецензента.
Послідовність проходження рецензування статей наступна:
1. Надіслані статті реєструються за умови, що вони відповідають формальним вимогам,
які публікуються в журналі та розміщуються на сайті (Вимоги). Якщо матеріали не
відповідають встановленим вимогам, вони не приймаються до розгляду, а автор отримує
відповідне повідомлення.
2. Головний редактор або його заступник визначають наукову цінність роботи та
призначають рецензентів – незалежних фахівців як із числа членів редколегії, так і зовнішніх
фахівців, які мають наукову спеціалізацію по профілю статті.
3. Рецензент робить один із наступних висновків:
- стаття може бути прийнята в її нинішньому вигляді;
- стаття може бути прийнята після врахування зауважень рецензента;
- стаття може бути прийнята після повного повторного редагування і повторного
рецензування;
- стаття не підходить для публікації в журналі "Науково-технічний бюлетень ІОК НААН".
4. Термін рецензування – два тижні.
5. На основі отриманих рецензій головний редактор або його заступник приймають
рішення про можливість публікації статті. Наявність позитивних рецензій не є достатньою
підставою для обов’язкової публікації. Остаточне рішення про доцільність публікації статті
приймається редакційною колегією видання.
6. У разі відхилення статті редакційна колегія направляє автору мотивовану відмову.
7. Взаємодія між рецензентами, авторами статей відбувається через редакцію.
8. Коли автор не згоден з рецензією, він може направити до редакції мотивовану
відповідь. Після цього редакційна колегія ухвалює рішення щодо можливого повторного
рецензування рукопису іншими рецензентами. У нестандартних ситуаціях Головний редактор
самостійно приймає відповідне рішення.
9. Надіслані до редакції матеріали не повертаються авторам і повторно не розглядаються.
Дотримання академічної доброчесності
Редакція видання сприяє дотриманню академічної доброчесності та потребує від авторів
та рецензентів наукової статті виконання наступних вимог:
 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, даних, відомостей
інших дослідників;
 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела
використаної інформації та власну наукову діяльність.
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