
Керівництво для автора 

1.  Автору необхідно увійти в систему збірника.  

 

2.  На сторінці детально ознайомитись з:  ПРО НАС 

– Вимогами до оформлення статей 

– Політикою рецензування 

3.  Відформатувати рукопис згідно вимог у текстовому редакторі MS Word.  

4.  Зайти на сторінку  та натиснути посилання  «Тека користувача» [Нове подання].

  



5 КРОКІВ ПОДАННЯ СТАТТІ ДО ЖУРНАЛУ 

Підтвердити виконання всіх «Вимог до подання» галочками КРОК 1. ПОЧАТОК ПОДАННЯ. 
та погодитись з «Положенням про авторські права». 

 

 

 

  



КРОК 2. ВИВАНТАЖЕННЯ ПОДАННЯ.  

Завантажити файл з рукописом за допомогою поля [ ].  Вибрати файл...

Не забувайте натискати кнопку [Вивантажити]!  

 

 

  



КРОК 3. ВВЕДЕННЯ МЕТАДАНИХ.   

Автору необхідно вказати основні дані про свою статтю (назву, анотацію, ключові слова, 
список використаних джерел), детально заповнивши відповідні поля. Це надасть змогу 
системі автоматично оперувати даними та, в подальшому, пошуковим системам та базам 
даних індексувати даний контент. 

Увага! Заповнення форми метаданих здійснюється трьома мовами (українською, 
російською, англійською). Переключення мови форми здійснюється за допомогою 
списку «Мова форми» 

 

 

 

  

Прізвище, ім’я та по батькові 
вводяться лише англійською мовою 

Транслітерація кириличних власних назв 

здійснюється відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 27 січня 

2010 р. N 55 «Про впорядкування 

транслітерації українського алфавіту 

латиницею» 

(http://translit.kh.ua/?passport) 
 

http://translit.kh.ua/?passport


КРОК 4. ВИВАНТАЖЕННЯ СУПРОВІДНИХ ФАЙЛІВ. 

Додати зображення, таблиці,  набори даних, супровідні документи, додаткові джерела, які не  
можна подати безпосередньо у тексті рукопису. 

 

 



 

КРОК 5. ПІДТВЕРДЖЕННЯ.   

Автор завершує процес подання натискаючи кнопку [ ] Підтвердити подання

 



СТАТУС ПОДАННЯ 

Щоб перевірити на якому етапі редакційно-видавничого процесу знаходиться подання, 
авторові необхідно виконати наступні дії:  

«Тека користувача» --> «Автор» --> «Х Активні» --> Статус  

 

Можливі варіанти статусу:  

Незавершене 
автор не завершив процес подання, щоб 
продовжити, натисніть на назві подання 

Подання, що очікують прийняття очікується перевірка форматування 

Рецензуються 
файл рукопису надісланий редакторові або 
рецензентові  

Редагуються 
рукопис прийнятий і очікується його 
публікація 

Архівоване рукопис був відхилений 

 



ПОВЕРНУТИ ДООПРАЦЬОВАНУ СТАТТЮ 

Щоб повернути доопрацьовану статтю в систему, необхідно виконати наступні кроки:  

"Тека користувача --> Автор --> в полі статусу натиснути "Рецензуються" --> поле 
"Завантажити авторську версію" --> [Вибрати файл...]).  

Прохання повідомити редактора про внесення нової версії!!! 

 

 


