ПЕРЕДМОВА РЕДАКЦІЇ
Шановні читачі!
Видавнича справа завжди була тісно пов’язана з системою оцінювання якості наукових
робіт, оскільки передбачає проведення процедури рецензування під час добору статей для публікації. Тому розміщення статті в авторитетному
виданні є свідченням високого рівня її якості.
Протягом багатьох останніх десятиліть авторитетність наукового видання у вітчизняному науковому просторі визначалась його реєстрацією у
Вищій атестаційній комісії, а якість наукової
роботи вчених – за кількістю статей у зазначених
журналах.
У сучасному світі простежується перехід від
експертної системи оцінки наукової діяльності
до наукометричної, підтвердженням чого є розпорядження Кабінету Міністрів № 780-р від
8.10.2012 р., яке протягом 2013-2017 років передбачає «удосконалення механізму наукометричного оцінювання діяльності наукових працівників». Одним з кроків у реалізації цієї програми
стало підписання двох наказів Міністерства
Освіти і науки, молоді та спорту України від
17.10.2012: №1111 «Про затвердження Порядку
формування Переліку наукових фахових видань
України» та №1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук». Накази значним чином вплинули на роботу редакцій наукових журналів, оскільки перший з них регламентує «розміщення статей англійською мовою на вебсторінці видання» та «випуск номерів видання …
та/або англійською мовою». Наказ №1112, спрямований на здобувачів наукових ступенів, вимагає наявності «не менше чотирьох/однієї публікацій у наукових періодичних виданнях інших
держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До таких публікацій можуть прирівнюватися публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз». Хоча
наказ стосується безпосередньо авторів наукових
робіт, він також підкреслює необхідність реєстрації наукових видань України не лише в МОН,
але і в міжнародних бібліометричних системах.
Редакція повідомляє, що 10 жовтня 2013 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства
освіти і науки України наше наукове видання
«Morphologia/Морфологія» включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких
можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт. Також журнал індексується міжнародною наукометричною системою «Российский Индекс Научного Цитирования (РИНЦ)»,
яка вже декілька років обраховує основні кількісні показники, в тому числі двох- та п’ятирічний
імпакт-фактори. До того ж, журнал увійшов до

авторитетних міжнародних бібліометричних баз
(«Directory of Open Access Journals», «NLM Catalog – US National Library of Medicine», «Medical
Journals Links», «CiteFactor Academic Scientific
Journals» та ін.), які є не лише інструментом контролю якості видання, але й забезпечують можливість значно більш широкого доступу до матеріалів статей, які опубліковані в нашому журналі. Крім того, журнал знаходиться у читацьких
каталогах багатьох університетів і наукових
установ Азії, Європи, Північної Америки.
Сьогодні редакція продовжує працювати
над подальшою інтеграцією видання «Morphologia/Морфологія» в міжнародні наукометричні
системи, що вимагає перегляду вимог до оформлення статей. Тому починаючи з цього випуску
запроваджені певні зміни, на які просимо авторів
звернути особливу увагу. По-перше, при поданні
рукописів на розгляд до редакції слід надавати
скорочене резюме українською та російською
мовами (від 40 до 60 слів) та розгорнуте структуроване резюме англійською мовою від 200 до
300 слів (детальніше див. Вимоги до оформлення
рукописів). По-друге, бібліографічні посилання
слід оформлювати за двома стандартами: ДСТУ
7.1:2006 та National Library of Medicine (NLM).
Для полегшення опрацювання списків літературних джерел ми підготували для авторів короткий
документ з прикладами і поясненнями оформлення типових посилань (періодичне видання,
книга, патент та ін.). Також звертаємо увагу авторів, співробітників редакцій та фахівців у сфері
видавничої справи, що починаючи з попереднього випуску журналу в розділі «Методологія наукових досліджень» публікується редакційний
переклад повної версії 2-го видання «Citing
Medicine: The NLM Style Guide for Authors,
Editors, and Publishers».
Для оптимального сприйняття міжнародною
науковою спільнотою тієї інформації, що публікується в журналі, було вирішено окрім варіантів
статей на оригінальній мові додатково розміщувати на сайті файли з повними метаданими робіт,
а також їх ілюстраціями (враховуючи морфологічну тематику видання) з підписами англійською мовою. Вважаємо, що подібний варіант додаткового подання матеріалів статей найменшою
мірою обтяжить авторів зайвим перекладом і,
навпроти, найбільшою мірою дозволить англомовній читацькій аудиторії отримати інформацію про результати опублікованих досліджень.
Отже, англійською мовою обов’язково слід вказувати назву статті, прізвища всіх авторів, назви
установ, в яких вони працюють, та підписи до
рисунків. Серед інших змін редакцією запроваджено надання адреси або e-mail одного з авторів
для листування, яка буде розміщена серед інших
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метаданих статті та сприятиме налагодженню
контактів між читачами та авторами публікацій.
Оскільки міжнародні наукометричні системи не адаптовані до роботи з кирилицею, редакцією зареєстровано оновлену назву журналу латинською мовою – «Morphologia». Задля уникнення помилок при ідентифікації видання наукометричними базами, а також з метою максимально можливого врахування публікацій наших
авторів під час їх цитування акцентуємо увагу на
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доцільності оформлення бібліографічних посилань з використанням латинського варіанту назви журналу – «Morphologia».
Редакція бажає нашим авторам успіхів у розвитку міжнародних наукових контактів, у дослідженнях і в гідному представленні їх результатів на теренах світового наукового простору.
Редакція журналу «Morphologia/Морфологія»
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