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Рецензування статті
Рукопис, поданий до редакції, проходить етап первинної перевірки якості та відповідності його
оформлення "Правилам для авторів". Якщо рукопис відповідає вимогам, він підлягає реєстрації; якщо не
відповідає – його повертають авторам.
На початковому етапі статтю розглядає науковий редактор – член редакційної колегії, провідний фахівець
у відповідній галузі науки, який вирішує питання щодо призначення рецензентів. Автори можуть
запропонувати кандидатури незалежних рецензентів, але науковий редактор залишає за собою право на
залучення фахівців на власний розсуд, виходячи з їхньої кваліфікації та рівня знань.
Рукописи підлягають так званому односторонньому "сліпому" рецензуванню (single-blind review)
щонайменше двома провідними спеціалістами з відповідного напряму ботаніки чи мікології. Рецензенти
мають надати свій висновок протягом 34 тижнів. Рецензенти залишаються анонімними, якщо вони
особисто не вирішують надати відкриту рецензію.
Редактор розглядає відгуки рецензента і робить попередній висновок щодо кожного рукопису (відхилити;
повторно прорецензувати після доробки; опублікувати після незначних доопрацювань; опублікувати).
Це рішення повідомляється відповідальному авторові разом із відгуками рецензента та іншими вимогами
редакції. Якщо рукопис може бути опублікований після доопрацювання, автору пропонується переглянути
його та повторно подати доопрацьований варіант рукопису. Автори зобов'язані надавати обґрунтовані та
аргументовані відповіді на зауваження рецензентів та наукового редактора. Після повторного надсилання
редактор ухвалює загальне рішення внаслідок оцінки переглянутого рукопису та відповідей авторів
рецензентам. У разі виникнення спірних питань науковий редактор може звертатися за додатковими
висновками до інших незалежних експертів або винести їх на розгляд редакційної колегії.
Якщо після доопрацювання статті редактора задовольняють наукові аспекти рукопису, він рекомендує
прийняти рукопис для публікації. На заключному етапі рукопис та супровідні матеріали перевіряються
на відповідність всім необхідним вимогам заступниками головного редактора.
Головний редактор ухвалює остаточне рішення щодо прийняття чи відхилення рукописів. Рішення
головного редактора є вирішальним і обов'язковим.
Після прийняття кінцевого рішення редакція надсилає автору електронний лист із відповідним
повідомленням.
Остаточно підготовлена верстка статті надсилається автору на перегляд.
Після повернення авторами остаточної верстки будь-які зміни до тексту не приймаються.

