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1. Відомості про автора(рів). 
 
2. Дві рецензії: одна за підписом експерта у напрямку статті зі складу членів 
редакційної колегії видань КНУ з висновком про доцільність публікації в цих 
виданнях, а друга зовнішня рецензія (у напрямку статті) за підписом 
рецензента і печаткою з іншого вузу або організації. 
 
3. Заява щодо розміщення статті в репозитарії. 
 
 
 

Відомості про автора 
 

 
1. Прізвище, ім’я, по батькові__________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Вчене звання______________________________________________________ 

3. Місце роботи, посада, телефон службовий, e-mail, домашня адреса, номер 

мобільного телефону__________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 
 
Автор         ______________________      ____________________ 
  прізвище, ім'я, по батькові     підпис 

 
 
 
«___» ____________ 20    р. 

  



РЕЦЕНЗІЯ РУКОПИСУ 
____________________________________________________________________________________ 

(назва видання) 
 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(назва статті) 

А. Технічні та комунікаційні аспекти (оцініть, будь ласка, рукопис за шкалою від 1 до 5, де 1 = незадовільно, 
2 = задовільно, 3 = добре, 4 = дуже добре, 5 = відмінно. Вкажіть оцінку наведених нижче показників і, за 
потреби, коментар на пунктирній лінії.) 
  
1. Чи є тема рукопису релевантною, актуальною та такою, що відповідає інтересам аудиторії даного 
видання? 
............................................................................................................................................................................... 
2. Чи оригінальними є висвітлені у рукописі результати досліджень? 

................................................................................................................................................................................. 
3. Чи коректно застосовується методологія дослідження? 

................................................................................................................................................................................. 
4. Чи точно назва рукопису відображає його зміст? 

................................................................................................................................................................................ 
5. Чи містить вступна частина постановку цілей рукопису? 

................................................................................................................................................................................. 
6. Чи є текст рукопису змістовним, лаконічним та гарно структурованим? 

.................................................................................................................................................................................. 
7. Чи містить рукопис необхідні посилання на першоджерела? 

................................................................................................................................................................................. 
8. Чи є таблиці та рисунки змістовними і коректними? 

................................................................................................................................................................................. 
9 Чи повною мірою відображає анотація рукопису цілі, методи і результати дослідження? 

.................................................................................................................................................................................. 
10 Чи достатньо повно висновки характеризують основні результати дослідження? 

................................................................................................................................................................................. 
Загальна оцінка 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
В. Рекомендоване рішення щодо рукопису 
(Позначте, будь ласка, знаком Х прямокутник у рядку, що відповідає вашому рішенню) 
 

1. Прийняти без жодних правок………………………………….. 

2. Прийняти з незначними правками…………………………….. 

3. Потребує правок та висновку другої рецензії………………… 

4. Потребує значних правок та повторного рецензування……… 

5. Не приймати до публікації……………………………………… 

С. Обґрунтування рішення щодо рукопису 
Додаткові зауваження та пропозиції, які будуть відправлені авторам………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
    
                    Рецензент  
 
                           ступінь, звання                                         підпис                                              ПІБ 

  



 
Заява 

щодо розміщення статті в репозитарії  
 

 
 

 
 
Авторський колектив у складі _________________________________________ 

(П.І.Б.) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

     
не заперечує щодо розміщення статті ___________________________________ 

(назва статті) 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
в електронному репозитарії з вільним доступом. 
 
 
 
 
 

 ________________________        ____________ 
(П.І.Б.)    (підпис) 

 
________________________        ____________ 

(П.І.Б.)    (підпис) 

 
________________________        ____________ 

(П.І.Б.)    (підпис) 

 
________________________        ____________ 

(П.І.Б.)    (підпис) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


