Звіт роботи редакційної колегії науково-практичного журналу
«Ветеринарія,технології тваринництва та природокористування» за 2020
рік.
Всього за 2020 рік два випуски (№5, №6) у яких:
загальна кількість статей – 65
автори ХДЗВА – 36
автори з інших організацій – 29 (Білоцерківський НАУ, ННЦ Харків,
Одеса, Інститут мікробіології та вірусології НАН України, Полтавська ДАА,
НУБІП, Державний НДІ з лаб. діагностики та ВСЕ, Київ, Кам’янецьПодільска ДАТУ, Львівський НАУ, Інститут біології тварин, Інститут
рибного господарства, Львів, Дніпровський ДАЕУ, Сумський НАУ тощо.
Кожна стаття проходить наступні стадії підготовки до друку:
1. Перевірка на плагіат;
2. Оформлення статті;
3. Первинна експертиза та призначення двох (внутрішній та зовнішній)
незалежних рецензентів;
У 2020 році створено базу даних рецензентів, яка і надалі буде
доповнюватись, загалом БД налічує майже 50 рецензентів, з якими
підписані договори на співпрацю;
4. Доопрацювання після рецензії (якщо є);
5. Узгодження з рецензентами після доопрацювання.
Технічний редактор:
6. звертає особливу увагу на актуальність піднятої в статті наукової
проблеми, характеристику теоретичного та прикладного значення
виконаних досліджень, коректність приведених математичних
викладок, графіків, рисунків;
7. оцінює співвідношення висновків автора з наявними науковими
концепціями, оцінює особистий внесок автора у розв’язання проблеми,
що розглядається;
8. зазначає
в рецензії відповідність стилю, логіки та доступності
наукових викладок, а також робить висновок щодо достовірності та
обґрунтованості висновків автора (авторів) в даній роботі.

9. Формування видання:

Підготовка статей до присвоєння DOI;
Отримання в форматі PDF;
Розміщення на WEB-сайті;
10. Еспорт XML-файлів в розміщення на веб-сайті видання;
11.експорт XML-файлів в Open Journal Systems (отримання DOI);
12.розміщення видання на платформі «Наукова періодика України» в
Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського НАН України та в
Національному репозитарії академічних текстів.
13.розсилка друкованої версії науково-практичного журналу за адресами
згідно з переліком МОН України. ( всього 10 одержувачів);
14.розсилка друкованої версії науково-практичного журналу за адресами
авторів статей.
Великий обсяг роботи проводиться з «наповнення» та редагування контенту
сайту науково-практичного журналу де повинна бути інформація щодо
членів редакційної колегії – всі роботи в активному режимі, особові дані
тощо. Кожний член редакційної колегії підписував згоду на співпрацю та
надавав інформацію щодо своєї наукової діяльності – перелік основних робіт,
ORCID, h-index, Researcher ID тощо.
До цієї роботи, тобто до запрошення на співпрацю іноземних
науковців,окрім головного редактора долучилися перший проректор
Д.В.Кібкало, професори Л.М.Жванко, О.М.Бобрицька. За останній рік
залучено до складу редакційної колегії іноземних спеціалістів (не з
пострадянського простору) – 8 , що становить 50% від загальної кількості
членів редакційної колегії (вимога до журналу виконана).
Не виконана вимога достатнього географічного охоплення (5-15 країн з 3-5
континентів), зараз маємо рецензентів лише з 3 країн (Польща, Латвія,
Німеччина). Отже роботу у цьому напрямку буде подовжено.
Згідно вимоги про достатню інституціональну частку (не більше 5 членів
редакційної колегії з одного закладу) членами редакційної колегії є:
Прудніков В.Г., - заступник головного редактора, члени редакційної колегії :
Кібкало Д. В., Корнієнко В.І., Рижкова Т.М., Щербак О.В.

