Дане керівництво було розроблене, щоб допомогти вам отримати можливість бути
опублікованим в Elsevier настільки швидко і легко, наскільки це можливо. Хоча
різні журнали мають різні вимоги до
публікації, є кілька інструкцій, виконання яких зможе прискорити процес.
Для отримання детальних інструкцій по окремому журналу, будь ласка, перейдіть
на його домашню сторінку, до розділу Керівництво для авторів.
Кроки до відправки документа для публікації
1. Прийняття рішення про вибір Elsevier
Ми визнаємо, що у вас є великий вибір при прийнятті рішення, де опублікувати
Вашу статтю. Дозвольте Вам довести, що Elsevier є кращим вибором.
2. Виберіть потрібний журнал і завантажте "Керівництво для авторів".
Кожен журнал Elsevier має своє власне керівництво для авторів і власний набір
правил та вимоги до публікації. Ретельно слідуйте інструкціям, щоб уникнути
непотрібних затримок.
3. Підготуйте супровідний лист
Усі матеріали повинні супроводжуватися докладним супровідним
листом. Прохання вказати:
• автора, що безпосередньо буде контактувати з видавництвом (якщо авторів
декілька)
• контактні адреси, номери телефону / факсу та адресу електронної пошти
• Прохання включити інформацію про будь-які попередні або одночасні подання
статей до інших видавництв.
• Також корисно забезпечити головного редактора будь-якою інформацією, що
може позитивно вплинути на публікацію (наприклад, підтверджуючі дані,
документально засвідчені результати експериментів, актуальність теми).
Примітка: Як тільки ваш рукопис надходить до Elsevier, вважається, що він уже
знаходяться в своєму остаточному вигляді. Тому, будь ласка, перевірте його дуже
уважно, перш ніж пересилати редакторові.
4. Перевірте ваш рукопис
Не забувайте, що Ваші опубліковані праці є віддзеркаленням ваших знань і
досвіду в даній області. Однак не всі автори є також фахівцями з мови, що не
є рідною для них. Зверніть увагу як на синтаксис, так і на логічність викладу, а не
лише на наукову складову.
5. Формат документу
Ваша стаття повинна бути також в правильному форматі.
• Ми приймаємо документи всіх текстових форматів, але бажаніше Microsoft Word
або WordPerfect.
• Будь-ласка, обов’язково консультуйтесь з Інструкціями для авторів свого
журналу, для дотримання усіх потрібних деталей.
• Більшість кодів форматування будуть вилучені або замінені. Будь ласка, не
використовуйте такі форматування, як автоматичний перенос слова, подвійні
стовпці або автоматичну нумерацію пунктів.
• Ви можете використовувати жирний шрифт, курсив, індекси, і т.д.

6. Редагування перекладу
Міжнародний центр наукового редагування і SPI Publisher Services може надати
перекладацькі та технічні послуги для авторів, що бажають опублікуватись
в наукових, технічних чи медичних рецензованих журналах і потребують допомоги
з мовою, редагуванням і стилем, перш ніж вони представлять свою статтю для
рецензентів.
Щоб дізнатися більше про ці послуги, будь ласка, відвідайте:
Міжнародний науковий центр редагування (відкривається у новому вікні)
Азійський центр редагування (відкривається у новому вікні)
SPI Publisher Services (відкривається у новому вікні)
Більш докладну інформацію про дані послуги, будь ласка, звертайтеся на адресу
authorsupport@elsevier.com .
7. Підготовка таблиць, фотографій та графіки.
В жодному разі не подавайте графіку в текстовому файлі. Використовуйте
спеціалізовані програми для оформлення статей (LaTeX, EdNote чи ін.).
8. Повторна перевірка статті з урахуванням усіх вимог вибраного журналу
(керівництво для авторів) дуже важлива, адже вона допоможе заощадити багато
часу і уникнути затримок у видавничому процесі.
9. Подання рукопису
Для початкового представлення Вашої статті для розгляду будь ласка, дивіться
керівництво для авторів конкретного журналу.
Elsevier також публікує статті і в електронному вигляді, тож разом із паперовою
версією статті потрібно подати і електронний варіант. Для забезпечення швидкої і
легкої обробки Вашої заявки, будь ласка, дотримуйтесь наступних рекомендацій:
• Зберігайте текст і графіку на окремих дисках
• Підпишіть усі диски ( Ваше ім'я, короткий варіант назви статті, бажаний
журнал). Прохання також включити інформацію про програмні платформи (PC,
Mac, Unix, і т.д.), які використовувалися для створення файлів.
• Переконайтеся, що всі файли на дисках точно відповідають друкованому
варіанту.
Щоб прискорити процес подання, Ви маєте можливість онлайн подання статті до
журналів. Перевірте наявність даної опції на домашній сторінці обраного журналу.
Кожен журнал має свою власну редакцію для подання документів. Щоб знайти
редакційні адреси, перейдіть на головну сторінку обраного журналу.

