
Політика журналу 

 

Загальна інформація 

 

Цей розділ містить рекомендації щодо політики редакції, публікування 

та рецензування статей у журналі Альгологія. Він включає основні 

етичні принципи та кодекс поведінки для авторів, рецензентів і 

редакторів. Наші правила були розроблені для того, щоб процес 

публікації статей у журналі Альгологія відповідав високим етичним 

стандартам на кожному етапі – від подання статті до редакції, її 

рецензування і до публікації. 

 

Журнал Альгологія публікує оригінальні дослідницькі статті з усіх 

аспектів альгології: Систематика, філогенія та проблеми еволюції 

водорослей (включаючи ціанобактерії); Морфологія, анатомія, 

клітинна біологія, репродукція та життєві цикли; Генетика й 

молекулярна біологія; Фізіологія, біохімія; Екологія, ценологія та 

охорона природи; Флора та географія; Викопні водорості; Нові 

таксони; Звіти; Прикладна альгологія. 

 

Представлені cтатті мають бути оригінальними та не розглядатися в 

інших друкованих виданнях. Після прийняття рукопису авторські 

права передаються до редакції журналу Альгологія. 

 

Договір з видавцем (журналом Альгологія) про авторське право має 

бути підписаний всіма авторами. Жодна частина журнальних 

публикацій не може бути використана, збережена в пошуковій системі 

чи передана в будь-якій формі без попереднього погодження з 

видавцем. 

 

Рукописи надсилаються до редакції переважно электронною 

(algologia@ukr.net) чи звичайною поштою. 

 

Усі статті повинні мати резюме (1900 знаків) англійською, російською 

та українською мовами. 

 

Публикація прийнятих робіт здійснюється на безоплатній основі. 

 

 

 

 



Етика 

 

Представлені статті рецензуються двома незалежними експертами, 

яких призначає редакційна колегія (сліпе рецензування). Копія 

рукопису статті із зауваженнями рецензентів надсилається автору. 

Доопрацьований автором і узгоджений з рецензентами варіант статті 

вважається остаточним. 

 

Автори повинні розглядати спілкування з журналом як конфіденційне: 

переписка з журналом, звіти рецензентів та інші конфіденціальні 

материали не повинні публікуватися на будь-якому веб-сайті чи в 

інший спосіб без дозволу редакції. 

 

Договір про авторське право вступає в дію післе прийняття статті до 

друку. У разі відхилення редакцією статті договір автоматично стає 

недійсним. Підписання договору автором / авторами означає, що вони 

ознайомлені та погоджуються з його умовами. 

 

Політика відкритого доступу 

 

Альгологія – журнал з відкритим доступом. Усі статті відразу після 

публікації доступні на веб-сайті журналу, щоб кожен зміг прочитати й 

використати їх з будь-якою законною метою. Плата за відкритий 

доступ не стягується. Читачі безкоштовно можуть завантажити, 

роздрукувати, скопіювати, поширити статтю відповідно до положень 

Ліцензії Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) за умови, що її 

використання й поширення повністю належать автору (авторам) 

публікації. 

 

Про авторські права 

  

Авторські права на статтю захищені договором. Автори підписують 

Угоду про збереження авторських прав і надають видавцеві право 

публікувати та поширювати статтю, в тому числі в Інтернеті. Автори 

також уповноважують видавця надавати індекс DOI своїм статтям та 

архівувати їх у відповідних базах даних. Отримання індексу DOI 

сплачують автори. 

В Угоді автори засвідчують, що представлений рукопис є їхньою 

оригінальною роботою, яка раніше не публікувалася, та не 

розглядається для друку в інших виданнях; стаття та будь-які 

опубліковані матеріали, пов'язані з нею, вільно поширюються за 



ліцензією Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), яка дозволяє 

розповсюджувати і повторно використовувати матеріали відкритого 

доступу із зазначенням авторства. Редакція журналу не несе 

відповідальності за подальше використання роботи. 

 

Процедура рецензування 

 

Після надходження статті до редакції редколегія призначає її на сліпе 

рецензування. Всі матеріали зазвичай надсилають двом незалежним 

експертам-рецензентам для оцінки наукової цінності рукопису. Як 

правило, зовнішнє рецензування триває 3-4 тижні. Рецензенти 

залишаються анонімними. 

Після отримання відгуків рецензентів редактор приймає рішення щодо 

рукопису (Відхилити; Основна редакція; Незначна редакція; 

Прийняти). У разі, якщо рукопис потребує доопрацювання згідно з 

рецензією, його направляють автору і після виправлень статтю 

надсилають на повторний перегляд рецензенту. Якщо автором 

враховані всі зауваження рецензента і останній згоден з виправленим 

варіантом рукопису, науковий редактор рекомендує статтю до друку. 

Головний редактор несе відповідальність за остаточне рішення про 

прийняття або відхилення рукописів.  

 

Публікація етики та повідомлень про зловживання 

 

Редакція журналу Альгологія дотримується керівних принципів 

Комітету з етики публікацій (COPE) і буде розслідувати випадки 

підозри у неправомірній поведінці досліджень і публікацій 

(фальсифікація, плагіат, фабрикація даних, маніпулювання цитуванням, 

надлишкове публікування тощо). Журнал також дотримується 

принципів прозорості та передової практики в галузі наукових 

публікацій (спільна заява COPE, DOAJ, WAME і OASPA). Редакційна 

колегія підтримує затверджені міжнародні стандарти етики поведінки з 

усіма сторонами, які беруть участь у публікації (авторами, 

рецензентами, редакторами, видавцями). 


