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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Технології підготовки періодичних електронних 

видань» належить до професійно-орієнтованої підготовки з кваліфікації 

«бакалавр» за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» освітньої 

програми «Технології друкованих і електронних видань». Дисципліна містить 

лекційні, практичні заняття, виконання домашньої контрольної роботи та 

самостійні заняття. Програма курсу дисципліни «Технології підготовки 

періодичних електронних видань» охоплює основні поняття організації роботи 

редакційної групи та наповнення сайту періодичного електронного видання на 

базі певної програмної платформи. Курс має зв’язки з такими фундаментальними 

дисциплінами як технології поліграфічного виробництва, апаратно-програмні 

комплекси комп’ютерних видавничих систем, технології електронних видань та 

мультимедійних продуктів. 

Знання, отримані студентами у процесі вивчення дисциплін, можуть 

використовуватися при вивченні спеціальних дисциплін, під час дипломного 

проектування, науково-дослідних роботах, а також у подальшій виробничій 

діяльності. 

Метою курсу є вивчення видів та характеристик програмних платформ 

підготовки періодичних електронних видань, зокрема журнальних видань та їх 

розміщення на базі певної програмної системи у глобальній мережі; виконання 

редакційно-видавничих процесів залежно від користувацької ролі у редакційній 

групі. 

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні знати: технологічні 

схеми виконання редакційно-видавничих процесів підготовки періодичних 

електронних видань; основні види електронних програмних систем підготовки 

періодичних електронних видань, зокрема журналів; загальні елементи 

інтерфейсу, навігацію та основні види користувацьких ролей у програмній 

системі підготовки періодичних електронних видань та їх функціональне 

призначення. 
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Студенти повинні вміти: обирати необхідну технологічну схему виконання 

редакційно-видавничих процесів підготовки періодичних електронних видань; 

обирати відповідну програмну платформу підготовки періодичних електронних 

видань, зокрема журналів; виконувати всі відповідні завдання в усіх можливих 

ролях користувача певної програмної платформи підготовки періодичних 

електронних видань; здійснювати процеси рецензування, редагування та 

публікації матеріалів випусків періодичного електронного видання на 

відповідній програмній платформі їх підготовки; організовувати роботу 

редакційної групи періодичного електронного видання на базі певної програмної 

платформи. 

 

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ РОБІТ 

Практичні роботи виконуються на практичних заняттях та захищаються по 

мірі їх виконання. Звіт з практичних робіт містить роздруковані аркуші формату 

А4, теоретичні пояснення та бібліографічні посилання на використані 

літературні джерела, а також електронні файли з принт-скринами виконаних 

етапів підготовки періодичного електронного видання у відповідній програмній 

платформі. 

Семестровим контролем є залік. Студент допускається до складання заліку з 

дисципліни за умови позитивного захисту всіх практичних робіт практикуму та 

самостійних завдань за наявності звіту.  

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що отримуються 

за виконання шести практичних робіт практикуму, однієї самостійної роботи.  

За використання чужих робіт і завдань, як своїх (плагіат), відсутність без 

поважних причин на трьох і більше заняттях, несвоєчасне виконання завдань, 

студенту можуть бути нараховані штрафні бали (до 5 балів). 
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Система рейтингових балів та критерії оцінювання 
Тип завдання Кількість балів 

Практичні роботи (Σ 72 бали) виконання захист 

Пр. роб. № 1 6 7 

Пр. роб. № 2 6 7 

Пр. роб. № 3 6 7 

Пр. роб. № 4 6 7 

Пр. роб. № 5 6 7 

Пр. роб. № 6 6 7 

 Σ 30 Σ 42 

ДКР (Σ 28 балів) Σ 28 

Кількість балів за семестр Σ 100 

Штрафні та заохочувальні заходи   

Відсутність на занятті без поважної причини  -1 

Несвоєчасний захист роботи  -1 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 

ЗАГАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕРФЕЙСУ СИСТЕМИ OJS.  

СТВОРЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ 

 

Загальні відомості 
Open Journal Systems (OJS) розроблена як багатожурнальна електронна 

відкрита журнальна система, що може підтримувати будь-яку кількість 
електронних журналів на одному інстальованому пакеті даного програмного 
забезпечення.  

Приклад реалізації таких проектів в Україні є сайт «Наукова періодика 
України» (http://journals.uran.ua/), на якому підтримуються електронні наукові 
фахові видання. Відвідувачі мають доступ до загальних сторінок сайту, можуть 
переглянути список всіх представлених видань та перейти до необхідного 
журналу. 

Цей сайт використовує Open Journal Systems 2.4.4.1 — програмний пакет з 
відкритим вихідним кодом, який обслуговує процеси менеджменту та публікації 
журналів. Пакет розробляється, підтримується та вільно розповсюджується 
Public Knowledge Project (програмне забезпечення безкоштовного освітнього 
проекту) на умовах ліцензії GNU General Public License. 

Верхня панель навігації (головне меню) «Наукова періодика України» у 
системі OJS містить такі посилання: «Домашня сторінка» (рис. 1.1), «Про нас» 
(рис. 1.2), «Увійти» (рис. 1.3, якщо користувач зареєстрований), 
«Зареєструватися» (рис. 1.4), «Пошук» (рис. 1.5). 

 

 
Рис. 1.1. Посилання «Домашня сторінка» верхньої панелі навігації 
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Рис. 1.2. Посилання «Про нас» верхньої панелі навігації 

 

 
Рис. 1.3. Посилання «Увійти» верхньої панелі навігації 

 
 

 
Рис. 1.4. Посилання «Зареєструватися» верхньої панелі навігації 
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Рис. 1.5. Посилання «Пошук» верхньої панелі навігації 

 
На рис. 1.6, 1.7 представлено приклади головних сторінок електронних 

версій наукового фахового видання — збірника наукових праць ВПІ «Технологія 
і техніка друкарства» (http://ttdruk.vpi.kpi.ua/) та дослідного зразка навчально-
практичного журналу «Поліграф» (http://journals.uran.ua/index.php/wissn094), що 
підтримуються на базі OJS.  

 

 
Рис. 1.6. Головна сторінка збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства» 
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Рис. 1.7. Головна сторінка дослідного зразка навчально-практичного журналу «Поліграф» 

 
Повернення з журналу на сайт (див. рис. 1.6), необхідно перейти за 

посиланням Інші журнали, розміщеним у блоці Зміст журналу бічної панелі 
праворуч. 

 
Головне меню 

Наприклад, у збірнику наукових праць «Технологія і техніка друкарства» за 
замовчуванням, верхня панель навігації (головне меню) OJS містить такі 
посилання: Домашня сторінка, Про нас, Увійти, Зареєструватися, Пошук, 
Поточний випуск, Архіви, Анонси, Індексація, Додатковий архів та Сайт ВПІ 
КПІ ім. Ігоря Сікорського (рис. 1.8).  

 

 
Рис. 1.8. Головне меню збірника наукових праць «Технологія і техніка друкарства»  

(для незареєстрованого користувача) 
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Домашня сторінка — посилання, що переміщає користувача на головну 
сторінку журналу. 

Про нас — посилання, що відкриває сторінку з відомостями про електронне 
видання, а саме: відомості про редакцію, редакційні політики, вимоги до 
підготовки статей, історія журналу, його фінансування та статистика 
використання (рис. 1.9). 

 

 
 

 
 

Рис. 1.9. Вміст посилання Про нас. Початок 
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Рис. 1.9. Вміст посилання Про нас. Закінчення 

 
Увійти — при натисканні на дане посилання з’являється сторінка, де 

користувачу буде запропоновано вказати свій логін (ім’я користувача) та пароль. 
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Якщо користувач не зареєстрований, йому буде запропоновано пройти 
реєстрацію. Додатково, для відновлення втраченого користувачем паролю, на 
даній сторінці передбачене посилання Забули пароль? Після успішного входу на 
сайт, автоматично відкривається персональна сторінка користувача — «Моя 
тека», що містить відомості про ролі користувача у даному журналі (рис. 1.10). 

 

 
Рис. 1.10. Вміст посилання Увійти 

 
Зареєструватися — при натисканні на це посилання, відкривається 

реєстраційна форма (рис. 1.11). 
 

 
Якщо користувач не зареєстрований у інших журналах 

 
Рис. 1.11. Вміст посилання Зареєструватися. Початок 
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Якщо користувач зареєстрований у інших журналах системи OJS 

 
Рис. 1.11. Вміст посилання Зареєструватися. Закінчення 

 
Пошук — дане посилання відкриває сторінку розширеного пошуку контенту 

(вмісту) журналу за категоріями (рис. 1.12). 
 

 
Рис. 1.12. Вміст посилання Пошук 

 
Поточний випуск — це посилання на зміст останнього опублікованого 

випуску. Якщо у журналі ще не було опубліковано жодного випуску, на даній 
сторінці міститиметься відповідне повідомлення (рис. 1.13). 
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Рис. 1.13. Вміст посилання Поточний випуск 

 
Архіви — посилання на список всіх опублікованих раніше випусків, 

включаючи поточний. Натискаючи на назві випуску, можна переглянути його 
зміст (рис. 1.14). 

 

 
Рис. 1.14. Вміст посилання Архіви 

 
Анонси — посилання на оголошення про поточну, майбутню інформацію 

щодо прийому статей у черговому випуску тощо (рис. 1.15). 
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Рис. 1.15. Вміст посилання Анонси 

 
Індексація — посилання на бази даних наукової інформації, в які входить 

журнал та інформація про статус видання в українському науковому просторі 
(рис. 1.16). 

 

 
Рис. 1.16. Вміст посилання Індексація 

 
Додатковий архів — посилання на попередній сайт журналу, де розміщено 

попередні випуски від дати заснування (наприклад, у збірника наукових праць 
«Технологія і техніка друкарства» 2001–2014 рр., рис. 1.17). 
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Рис. 1.17. Вміст посилання Додатковий архів 

 
Сайт ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського — посилання на сайт підрозділу КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, в склад якого входить дане фахове видання (рис. 1.18). 
 

 
Рис. 1.18. Вміст посилання Сайт ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського 

 
II. Якщо користувач вже зареєстрований, замість посилань Увійти та 

Реєстрація відображатиметься посилання Тека користувача, перехід за яким 
переводить користувача на його персональну сторінку в електронному журналі 
(рис. 1.19). 
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Рис. 1.19. Головне меню журналу (для користувача, який увійшов в систему) 

 
III. Головне меню може містити й інші посилання, що, за потреби, 

створюються Менеджером журналу (наприклад, такі пункти меню журналу 
«Технологія і техніка друкарства», що вищенаведені як Індексація, Додатковий 
архів та Сайт ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського). 

 
Бічна панель 

Бічні панелі розміщено праворуч/ліворуч від головного вікна та складаються 
з наступних блоків (див. табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 
Вміст бічніої панелі 

Назва блоку Короткий опис блоків бічної панелі 
«Користувач» Містить інформацію про конкретного користувача та набір 

відповідних налаштувань. 
Якщо користувач ще не авторизувався на сайті, 
відображатимуться текстові поля для введення логіну і 
паролю. Після входу на сайт, у цьому блоці відображатиметься 
його логін та посилання: Мої журнали, Мій профіль та Вийти. 

«Сповіщення» Дозволяє переглядати та управляти повідомленнями, що 
надходитимуть з журналу (публікація випусків, зміна 
метаданих тощо).  

«Зміст журналу» Дозволяє здійснювати пошук контенту журналу, заповнюючи 
всі поля або ж формуючи запит за конкретним параметром 
(наприклад, Автори). 

«Інформація» Блок представлений посиланнями Для читачів, Для авторів, 
Для бібліотекарів, зміст яких додається під час налаштування 
журналу. Якщо ж відомості відсутні — посилання зникають 
автоматично. 

«Мова» Дозволяє користувачу обрати необхідну мову інтерфейсу 
сайту. 

«Розмір шрифту» Дозволяє збільшити або зменшити розмір шрифту всього 
сайту. 
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Закінчення табл. 1.1 
Назва блоку Короткий опис блоків бічної панелі 

«Розмір шрифту» Дозволяє збільшити або зменшити розмір шрифту всього 
сайту. 

«Ключові слова» Відображення найбільш використовуваних ключових слів 
при заповненні індивідуальних сторінок статей. 

Власні блоки  Блоки, що створюються Менеджером журналу для: 
«Перегляд» — перегляду статей журналу за категоріями 
(номером випуску, автором, назвою); «Підписка» — блок 
з’являється, лише коли контент постачається на умовах 
передплати та відображає інформацію про обліковий запис 
користувача і його підписки. 

 
Примітка: Менеджер журналу може заблокувати відображення окремих блоків, змінити 

порядок їх вертикального розташування або створити нові функціональні блоки. 
 

Система користувацьких ролей 
В Open Journal Systems реалізовано комплексну систему ролей, що дозволяє 

розподіляти робочий процес між користувачами, призначати їм робочі завдання 
та обмежувати їхній доступ до різних частин системи. Оскільки одна OJS може 
підтримувати декілька журналів, користувачі можуть бути зареєстровані у різних 
ролях у більш ніж одному журналі на одному сайті. 

На рис. 1.20 представлено приклад сторінки користувача, що зареєстрований 
на сайті електронного журналу в усіх можливих ролях (окрім Читача), з правом 
виконувати всі відповідні завдання.  

 

 
Рис. 1.20. Загальний вигляд сторінки користувача на сайті 

 
Читач. Це найпростіша роль в системі Open Journal Systems, що передбачає 

можливості підписки та перегляду контенту. Читачами можуть бути 
передплатники журналів, контент яких поширюється за підпискою, а також 
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користувачі, зареєстровані в електронних наукових виданнях, контент яких 
доступний безкоштовно чи у відтермінованому відкритому доступі. Реєстрація у 
ролі Читача дозволяє отримувати повідомлення на електронну пошту про 
новини журналу та про публікацію кожного нового випуску з його змістом. 

Автор. Роль Автора надає можливість користувачу подавати на розгляд 
редакції власні наукові рукописи безпосередньо через веб-сайт журналу. 
Інструментарій Open Journal Systems дозволяє завантажувати файли рукописів та 
описувати їх метадані, що покращує можливості пошуку даного наукового 
контенту в мережі Інтернет. Окремо Автор може завантажити супровідні файли: 
додаткові таблиці, діаграми, схеми, набори даних, що доповнюють отримані 
результати наукового дослідження. Реєстрація у ролі Автора дозволяє 
відслідковувати перебіг процесу рецензування та редагування рукопису, брати 
участь у його літературному редагуванні та коригуванні на етапі підготовки до 
публікації. 

Рецензент. Рецензент обирається Редактором розділу для експертного 
розгляду поданого до журналу рукопису. Рецензенту необхідно заповнити 
стандартну анкету-опитувальник та/або завантажити відгук (рецензію) на веб-
сайт. За бажанням, він може завантажити додаткові файли чи письмові 
коментарі, призначені Автору та/або Редактору. Залежно від політики журналу 
Редактор розділу може оцінити роботу Рецензента і виставити оцінку за 5-
бальною шкалою. 

Редактор. Редактор журналу контролює процеси рецензування, 
редагування та публікації. Разом із Менеджером журналу він формує політику і 
порядок виконання всіх процедур у журналі. В ході редакційно-видавничого 
процесу призначає Редакторів розділів для контролю за процесами рецензування 
та редагування кожного окремого подання. Контролює процеси подання 
матеріалів і асистує у складних ситуаціях. Після завершення рецензування, 
Редактор стежить за редагуванням рукопису (літературним редагуванням, 
версткою та коректурою); у деяких журналах ця функція залишається за 
Редактором розділу. Редактор створює випуски, розподіляє рукописи у 
заплановані випуски, формує зміст випусків та публікує їх он-лайн. Він має 
право відновити заархівовані (раніше відхилені) рукописи в активний список 
поданих на розгляд робіт. 

Редактор розділу. Редактор розділу керує процесами рецензування 
закріплених за ним рукописів. У деяких випадках він є відповідальним і за 
процеси редагування (літературне редагування, верстку, коректуру). Розподіл 
обов’язків регламентується політикою кожного окремого наукового журналу. 

Літературний редактор. Літературний редактор перевіряє граматику 
рукопису та забезпечує суворе дотримання правил оформлення бібліографічних 
посилань і наукового стилю тексту. Надсилає відредаговані копії Редактору 
верстки для подальшого їх макетування. У деяких журналах цю роль виконує 
Редактор або Редактор розділу. 

Редактор верстки. Редактор верстки макетує та конвертує відредаговані 
версії рукописів у гранки (полоси складання) необхідного для публікації 
формату: HTML, PDF, ePub, тощо. Редактору верстки необхідно скористатись 
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стороннім програмним забезпеченням для конвертації текстових документів у 
необхідні формати. У деяких журналах цю роль виконує Редактор або Редактор 
розділу. 

Коректор. Коректор читає та перевіряє готові гранки (полоси складання) у 
тому форматі, в якому вони будуть опубліковані, та узгоджує з Авторами 
розміщення всіх текстових і графічних компонентів. Коректор та Автор 
залишають на сайті журналу коментарі для Редактора верстки, де вказують всі 
виявлені друкарські помилки та помилки форматування. У деяких журналах цю 
роль виконує Редактор або Редактор розділу. 

Адміністратор сайту. Адміністратор сайту відповідальний за інсталяцію 
OJS, забезпечення правильного налаштування сервера, завантаження файлів та 
створення нових журналів. Обліковий запис адміністратора сайту створюється 
автоматично у процесі інсталяції програмного пакету OJS. На відміну від інших 
ролей, для однієї OJS може бути лише один Адміністратор сайту. 

Менеджер журналу. Менеджер журналу призначається окремо для кожного 
електронного журналу, створеного на одній OJS, та відповідає за налаштування 
його зовнішнього вигляду, конфігурування опцій і управління обліковими 
записами користувачів. Менеджер журналу має доступ до таких функцій 
управління, як створення нових розділів журналу, налаштування форм 
рецензування, редагування шаблонів електронних листів, управління 
інструментами читання, перегляд статистичних звітів тощо. Для виконання 
вищезазначених обов’язків достатньо заповнити відповідні поля і вивантажити 
необхідні файли. 

Менеджер журналу призначає Редакторів, Редакторів розділів, 
Літературних редакторів, Коректорів, Редакторів верстки, Читачів, Авторів і 
Рецензентів та має право входити у систему від імені всіх зареєстрованих 
користувачів, окрім Адміністратора сайту (рис. 1.21). 

Менеджер передплати. Менеджер передплати створює та керує типами 
підписок на журнал. Дана роль надає можливість визначати яким способом, в 
якому розмірі та, за які послуги буде стягуватись оплата з користувачів (за 
розгляд, рецензування, редагування та/або публікацію).  
 

Мета роботи 
Вивчити загальні елементи інтерфейсу системи OJS. Створити власний 

обліковий запис та заповнити необхідну інформацію двома мовами інтерфейсу 
(українською та англійською) у виданні-прототипі шляхом реєстрації. 

 
Хід виконання роботи 

1.1. Реєстрація та налаштування профілю користувача 
За замовчуванням відвідувачі журналу, який підтримується на базі OJS, 

можуть самостійно зареєструватись як Читач, Автор та/або Рецензент. При 
виборі ролі Рецензента користувач має можливість вказати поруч свої наукові 
інтереси. Однак, за потреби, Менеджер журналу може відключити функцію 
самостійної реєстрації користувачів та особисто реєструвати їх в потрібній ролі 
за запитом.  
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Рис. 1.21. Взаємодія користувачів різних ролей у системі OJS 

 
У деяких журналах доступ до опублікованого контенту (або до журналу 

вцілому) може бути дозволений лише зареєстрованим користувачам або ж може 
бути активований режим платної підписки. У такому випадку самостійна 
реєстрація користувачів не дозволяється, про що користувач отримає 
повідомлення. 

Користувачі не можуть самостійно реєструватися у редакційних ролях 
(Редактор, Редактор розділу, Літературний редактор, Редактор верстки, 
Коректор, Менеджер передплати, Менеджер журналу та Адміністратор сайту). 
Ролі цього рівня призначають відповідальний Менеджер журналу або 
Адміністратор сайту.  

Етапи процесу реєстрації: 
1. Оскільки журнал «Поліграф» підтримує дві мови інтерфейсу (українську, 

англійську), спочатку необхідно обрати робочу мову (у даному випадку обрано 
українську).  

2. Скористатись пунктом головного меню Зареєструватися на сторінці 
журналу «Поліграф» за посиланням http://journals.uran.ua/index.php/wissn094 
(рис. 1.22).  
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Рис. 1.22. Початок реєстрації 

 
3. У вікні реєстрації необхідно заповнити всі обов’язкові позначені 

зірочкою, (Логін (надається викладачем), Пароль (надається викладачем), 
Повторіть пароль (надається викладачем), Перевірка (капча), Ім’я, Прізвище, e-
mail, Підтвердити e-mail). E-mail повинна бути унікальною. Надалі користувач 
може змінювати свою e-mail, однак Логін змінити буде неможливо. 

Бажано заповнити й інші поля додатковими відомостями про себе, що 
дозволить полегшити комунікацію редакторської групи з користувачем (По 
батькові, Телефон, Місце роботи/навчання, Біографічна довідка, URL тощо). 

4. Вибір ролей. Необхідно реєструватись у всіх наведених ролях: Читача, 
Рецензента та Автора, для чого потрібно встановити прапорці поруч (рис. 1.23). 

5. У процесі реєстрації необхідно уважно слідувати вказівкам системи та 
натиснути кнопку «Зареєструватися».  

6. На електронну пошту користувача з адреси журналу надійде лист з 
логіном та паролем, а також посиланням для верифікації нового користувача. 
Перехід за цим посиланням завершує процедуру реєстрації.  
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Рис. 1.23. Вибір ролі 

 
 

1.2. Редагування облікового запису користувача 
Щоб переглянути або змінити персональні дані користувача, необхідно: 
1. Авторизуватись у журналі за допомогою логіна і пароля та натиснути на 

посилання Редагувати мій профіль на сторінці Тека користувача. 
2. Або натиснути на посилання Мій профіль у навігаційному блоці 

Користувач на бічній панелі (рис. 1.24).  
 

 
Рис. 1.24. Редагування облікового запису. Початок 
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Рис. 1.24. Редагування облікового запису. Закінчення 

 
 

1.3. Зміна паролю 
Для заміни існуючого паролю на новий, необхідно виконати наступні дії: 
1. Увійти у журнал та натиснути на посиланні Змінити пароль на сторінці 

Тека користувача. 
2. Ввести поточний пароль та двічі повторити новий.  
 
 

1.4. Відновлення паролю 
Для відновлення забутого паролю, користувачу необхідно виконати 

наступні дії: 
1. Обрати у пункті головного меню Вхід та натиснути на посиланні Забули 

пароль? 
2. У запропоноване поле ввести е-mail адресу та натиснути кнопку «Скинути 

пароль». 
3. З журналу на електронну пошту користувача надійде лист-підтвердження 

про скидання паролю. У листі міститиметься посилання, натискання якого 
відновлює пароль і повертає користувача на сайт журналу. 

Важливо! Якщо лист не надійшов у теку Вхідні листи, необхідно перевірити 
теку Спам. 

4. Після повернення на сайт журналу, користувачу буде повідомлено, що 
лист з новим паролем був надісланий на його електронну пошту. Необхідно 
відкрити цей лист, щоб дізнатись новий пароль.  

5. Після успішного входу, користувачеві буде запропоновано змінити пароль 
за його бажанням. Необхідно ввести пароль з електронного листа (у поле 
Поточний пароль) та двічі новий секретний пароль (у поля Новий пароль та 
Повторити новий пароль). 
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1.5. Видалення облікового запису користувача 
1. Якщо користувач бажає видалити свій обліковий запис з журналу, йому 

необхідно зняти всі прапорці ролей.  
2. Якщо користувач зареєстрований на редакційному рівні, йому необхідно 

надіслати Менеджеру журналу запит на деактивацію. 
3. Користувач не може повністю видалити свій обліковий запис із системи 

самостійно. Для цього необхідно зв’язатись з Менеджером журналу або 
переглянути розділ об’єднання облікових записів. 

 
 

Завдання роботи 
1. Зареєструватися у виданні-взірці. 
2. Розробити звіт у виді принт-скринів етапів реєстрації. 
 
Рекомендована література [1–13]. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 2 

СТВОРЕННЯ НОВОГО ВИПУСКУ/РОЗДІЛУ  
ПЕРІОДИЧНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ВИДАННЯ  

ТА ЗАПОВНЕННЯ ЙОГО ВМІСТУ 
 

Загальні відомості 
У новостореному навчальному періодичному електронному виданні 

необхідно розробити та заповнити вміст посилань у верхній панелі навігації 
(головне меню) OJS: Домашня сторінка, Про нас (рис. 2.1, 2.2). 

 

 
Рис. 2.1. Приклад посилання Домашня сторінка 

 

 
Рис. 2.2. Приклад посилання Про нас 

 
Домашня сторінка — посилання, що переміщає користувача на головну 

сторінку журналу, де наводиться основна інформація у виді короткого опису про 
сферу функціонування журналу задля індексування пошуковими системами і 
вказано для авторів, читачів та бібліотекарів спектр статей та інших матеріалів, 
які будуть публікуватися у журналі та сформульовано набір релевантних 
ключових слів згідно проблематики журналу, а також наводиться інформація про 
зміни назви журналу (якщо такі були наявні), склади редколегії та інші віхи 
історії видання.  

Про нас — посилання, що відкриває сторінку з відомостями про електронне 
видання, а саме: відомості про редакцію, редакційні політики, вимоги до 
підготовки статей, умови фінансування журналу та статистика використання 
(рис. 2.2). 
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У посиланні «Редакція» у закладці «Контактна інформація» вказуються 
відомості про поштову адресу, дані для зв’язку з контактною особою та 
спеціалістом, що здійснює технічний супровід та підтримку вмісту посилань у 
навігаційній панелі (рис. 2.3). 

 

 
Рис. 2.3. Приклад посилання «Редакція», закладка «Контактна інформація» 

 
У посиланні «Редакція» у закладці «Редакційний штат» наведено 

інформацію згідно облікового запису про Редактора журналу та Редакторів 
розділів (рис. 2.4). 

 

 
Рис. 2.4. Приклад посилання «Редакція», закладка «Редакційний штат» 

 
У посиланні «Політика» наведено закладки «Галузь та проблематика», 

«Політика розділів», «Процес рецензування», «Політика відкритого доступу» з 
інформацією для читачів та авторів про галузь вмісту статей розділів журналу, 
політику та механізми рецензування матеріалів, критерії оцінювання, 
рекомендовані рецензентам, типовий термін проходження процесу рецензування, 
принципи залучення рецензентів тощо (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Приклад посилання «Редакційна політика» 

 
У посиланні «Подання» наведено закладки «Надсилання статей», 

«Керівництво для авторів», «Положення про конфіденцйність» з інформацією 
про варіанти надсилання статей для зареєстрованих та не зареєстрованих 
користувачів, список вимог під час подання рукопису до журналу для авторів, 
прийняті стандарти щодо форматування та оформлення бібліографії у рукописах, 
наведено приклади оформлення типових посилань на статті, книжки та інші види 
документів у списках пристатейної бібліографії, інструкції з літературного 
редагування, коректури, форматування статей тощо (рис. 2.6). 

 

 
Рис. 2.6. Приклад посилання «Подання» 
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У посиланні «Інше» наведено закладки «Карта сайту» та «Про цю видавничу 
систему», де вказано інформацію про журнал, підказки для не зареєстрованих 
користувачів, можливості пошуку інформації серед опублікованих випусків за 
автором, назвою статті та перелік архівних випусків та поточний випуск журналу 
(рис. 2.7). 

 

 
Рис. 2.7. Приклад посилання «Інше» 

 
Мета роботи 

На підставі існуючих прикладів електронних періодичних видань, розробити 
розділи певного випуску навчального періодичного видання та наповнити їх 
вміст. 

 
Хід виконання роботи 

Крок 1. Основні відомості 
Здійснити короткий опис напряму досліджень певного розділу журналу з 

наведенням набору релевантних ключових слів, навести інформацію про склад 
редакційної колегії. 

Крок 2. Політика журналу 
Коротко охарактеризувати політику та механізми рецензування матеріалів, 

створити форму рецензування. 
Крок 3. Керівництва щодо подань 
Розробити для кожного створеного розділу журналу керівництва для 

авторів, вимоги до подання та офрмлення матеріалу статей. 
Крок 4. Менеджмент журналу 
Розробити для кожного створеного розділу журналу Інструкції з 

літературного редагування, коректури статей, верстки. 
Крок 5. Налаштування вигляду 
Розробити для відображення на домашній сторінці графічну версію назви, 

логотипу кожного створеного розділу журналу (файл формату .gif, .jpg або .png). 
 

Завдання роботи 
1. Розробити звіт у виді текстово-графічного електронних файлів 

розроблених Кроків/Етапів, зазначених у вищенаведеному розділі. 
 

Рекомендована література [1; 7–9; 12]. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 

ЗАВАНТАЖЕННЯ РУКОПИСУ НА САЙТ 
ПЕРІОДИЧНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ВИДАННЯ АВТОРОМ 

 
Загальні відомості 

Роль Автора надає можливість користувачу подавати на розгляд редакції 
власні наукові рукописи безпосередньо через веб-сайт журналу. Інструментарій 
OJS дозволяє завантажувати файли рукописів та описувати їх метадані, що 
покращує можливості пошуку даного наукового контенту у мережі Інтернет. 
Окремо Автор може завантажити супровідні файли: додаткові таблиці, діаграми, 
схеми, набори даних, що доповнюють отримані результати наукового 
дослідження. Реєстрація у ролі Автора дозволяє відслідковувати перебіг процесу 
рецензування та редагування рукопису, брати участь у його літературному 
редагуванні та коригуванні на етапі підготовки до публікації. 

В електронних журналах у системі OJS користувацька роль Автора 
передбачає виконання таких завдань:  

1) подання рукопису; 
2) завантаження доопрацьованої (переробленої) версії; 
3) літературне редагування; 
4) коригування.  
Для виконання цих дій користувачу необхідно:  
1) створити власний обліковий запис, зареєструвавшись як Автор (або 

обліковий запис користувачу може створити Менеджер журналу);  
2) здійснити вхід у систему за допомогою логіна і паролю.  
Після переходу за посиланням Тека користувача головного меню 

відобразиться робоча область Автора з відомостями про наявні активні та 
архівні рукописи. Поряд розташоване посилання Нове подання для завантаження 
нового рукопису на розгляд редакції (рис. 3.1). 

 

 
Рис. 3.1. Сторінка Автора 
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Мета роботи 
Вивчити загальні етапи завантаження рукопису на сайт журналу. Здійснити 

завантаження рукопису та супровідних файлів у відповідний розділ журналу. 
 

Хід виконання роботи 
За посиланням Нове подання пройти етапи подання рукопису:  
1. Обрати: відповідний розділ журналу; мову статті; вимоги відповідності 

подання статті (рис. 3.2). 
 

 
Рис. 3.2. Перший крок завантаження подання/статті 

 
2. Вивантажити у систему файл рукопису (рис. 3.3). 
 

 
Рис. 3.3. Другий крок завантаження подання/статті 
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3. Здійснити опис метаданих статті: відомості про автора та співавторів, 
назву, анотацію, ключові слова, список джерел та назву організації, що надала 
підтримку при проведенні дослідження тощо (рис. 3.4). 

 

 
Рис. 3.4. Третій крок завантаження подання/статті 

 
4. Завантажити та описати додаткові файли з даними, що доповнюють 

наукові результати, представлені в основному тексті статті (рис. 3.5, а, б). 
 

 
а 
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б 

Рис. 3.5. Четвертий крок завантаження подання/статті 
 
5. Перевірити відомості про завантажені матеріали статті (рис. 3.6). 
 

 
Рис. 3.6. П’ятий крок завантаження подання/статті 

 
Підтвердження про подання статті у Тека користувача Автора (рис. 3.7). 
 

 
Рис. 3.7. Підтвердження про подання статті у Тека користувача Автора 
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Завдання роботи 
1. Здійснити подання статті у певний розділ навчального електронного 

періодичного видання із заповненням опису метаданих статті українською та 
англійською мовами інтерфейсу. 

2. При захисті даної практичної роботи студентом у реальному часі 
необхідно вміти здійснювати вищезазначені кроки подання статті у певний 
розділ навчального електронного періодичного видання. 

3. Навести принт-скрин етапів подання статті українською та англійською 
мовами інтерфейсу з Підтвердженням про подання статті на електронну пошту. 

 
Рекомендована література [1; 6; 11; 12]. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 4 

РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСУ НА САЙТІ  
ПЕРІОДИЧНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ВИДАННЯ РЕЦЕНЗЕНТОМ 
 

Загальні відомості 
Щоб розпочати процес рецензування, Редактору розділу необхідно обрати 

меню Рецензування. Сторінка, що з’явиться, складатиметься з нижченаведених 
блоків. 

Блок «Подання» містить основні відомості про рукопис та файл з його 
текстом, підготовлений для рецензування. 

Блок «Наукове рецензування» дозволяє Редактору розділу ініціювати та 
управляти процесом рецензування. Щоб призначити одного або декількох 
Рецензентів для експертного огляду рукопису, необхідно перейти за посиланням 
Обрати рецензента. Для перегляду попередніх рецензій, можна скористатись 
посиланням Подивитися вибачення, припинення, попередні раунди. 

Перехід за посиланням Обрати рецензента відкриє сторінку Рецензенти з 
переліком доступних фахівців. Якщо масив експертів значний, можна 
скористатись пошуковим полем, щоб звузити їх кількість (наприклад, за 
науковими інтересами). Щоб призначити Рецензента, необхідно натиснути 
посилання Призначити навпроти його імені.  

Це автоматично поверне Редактора розділу на попередню сторінку, де 
обраний експерт буде відмічений як Рецензент А. Аналогічно призначаються 
Рецензент B, Рецензент C тощо. Якщо необхідно замінити рецензента, необхідно 
натиснути на посиланні Скасувати рецензента. 

Щоб ініціювати початок процесу рецензування, необхідно скористатись 
іконкою-конвертом та надіслати експерту лист-шаблон із запитом здійснити 
розгляд рукопису. 

Рецензентам електронного журналу буде доступна розроблена редакцією 
«Форма рецензування» із набором специфічних запитань щодо наукової якості 
представленого рукопису, випадаючих списків з готовими варіантами відповідей 
та текстових полів для введення зауважень для Автора. 

Отримавши від Рецензента лист-повідомлення про завершення 
рецензування, Редактор розділу переглядає рецензію, вивантажені експертом 
додаткові файли (наприклад, текст статті з правками), його резолюцію щодо 
рукопису та повідомлення про наявність конфлікту інтересів. Щоб подякувати 
Рецензенту за його відгук, можна скористатись іконкою-конвертом «Подяка». 

Блок «Рішення редактора» 
Після того як усі Рецензенти завершать роботу над рукописом, Редактору 

розділу необхідно обрати із випадаючого списку одне з наступних рішень: 
— Прийняти подання — подання готове та приймається до публікації. 
— Необхідно виправити — приймається, якщо Автор врахує вказані 

зауваження. 
— Необхідне додаткове рецензування — необхідне доопрацювання та 

повторне рецензування.  
— Відхилити подання — подання не задовольняє вимогам журналу. 
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Щоб зберегти в системі електронного журналу це рішення, необхідно 
натиснути кнопку «Записати рішення», після чого слід надіслати Автору лист-
повідомлення про результати рецензування з рішенням редакції. 

Залежно від того, яке рішення редактора було прийнято, Редактору розділу 
слід виконати певні подальші дії. 

— Рішення редактора «Прийняти подання» 
Необхідно обрати потрібну версію рукопису (Версія рецензії, Авторська 

версія або Версія редактора) та натиснути кнопку «Надіслати на літературне 
редагування», щоб надіслати даний файл на редагування.  

— Рішення редактора «Необхідні виправлення» 
У цьому випадку Автору необхідно внести потрібні виправлення у текст 

статті та вивантажити файл як Авторську версію для подальшого редагування.  
Якщо доопрацювання не завершено, Редактор розділу може надіслати 

Автору лист з нагадуванням, скориставшись іконкою «Повідомити автора». 
Після доопрацювання статті Автором, Редактор розділу може змінити своє 
рішення на «Прийняти подання» або «Відхилити подання». 

— Рішення редактора «Необхідне додаткове рецензування» 
Автору необхідно суттєво доопрацювати рукопис та вивантажити файл як 

Авторську версію на сайт.  
Щоб надіслати рукопис на повторне рецензування, Редактор розділу обирає 

файл Авторська версія та натискає кнопку «Відправити знову».  
— Рішення редактора «Відхилити подання» 
Якщо прийняте дане рішення, рукопис автоматично потрапляє в Архів 

журналу і робота над ним припиняється.  
 

Мета роботи 
Вивчити загальні етапи рецензування рукопису на сайті журналу. Здійснити 

рецензування рукопису та супровідних файлів у відповідному випуску (розділі) 
навчального журналу. 

 
Хід виконання роботи 

В електронному журналі передбачена можливість виконувати рецензування 
як безпосередньо в OJS, так і надсилаючи Рецензенту лист з прикріпленим 
файлом рукопису. У такому випадку він повертає у редакцію свій відгук також 
через електронну пошту. Але у даній практичній роботі описано основний метод 
здійснення рецензування — через веб-сайт журналу, що супроводжується 
датованими записами про всі редакційні дії на всіх етапах процесу розгляду. 

Для перегляду надісланого на рецензування матеріалу, необхідно натиснути 
на посилання Рецензент або «X» Активні. З’явиться сторінка Активні подання, 
на якій буде відображено список усіх статей, надісланих на розгляд даному 
Рецензенту та тих статей, рецензування яких ним ще не завершено. З огляду на 
те, що деякі матеріали можуть бути повернені Редактором розділу на повторне 
рецензування, біля кожної статті зазначено, на якому етапі рецензування вона 
знаходиться (рис. 4.1). На цій сторінці також передбачена можливість 
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переглянути всі попередні рецензії, виконані Рецензентом для журналу 
(посилання Архів). 

 

 
Рис. 4.1. Статті, надіслані Рецензенту на розгляд 

 
Спочатку Рецензент отримує електронного листа з нижчезазначеним 

змістом та ознайомлюється з інструкціями рецензування (рис. 4.2). Щоб одразу 
розпочати рецензування, необхідно перейти за посиланням.  

 

 
Рис. 4.2. Лист-запит на рецензування 

 
З’явиться сторінка, де буде відображено основні відомості про статтю 

(назва, анотація, тощо), а також показано графік виконання рецензування з 
очікуваною датою його завершення (рис. 4.3). З огляду на анонімність процедури 
рецензування ім’я автора не зазначається! 
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Рис. 4.3. Сторінка рецензування статті 

 
Далі процес рецензування розділений на шість/сім кроків залежно від 

налаштувань електронного журналу.  
Крок 1. Рецензент повинен повідомити Редактора розділу про свою згоду 

або відмову здійснити рецензування (рис. 4.4). Лише у разі згоди буде відкрито 
доступ до наступних кроків. Відповідно до налаштувань журналу, файл з повним 
текстом статті може бути недоступним, якщо не дано згоду на здійснення 
рецензування. 

Рецензент повинен обрати одне з двох посилань Зроблю рецензію або Не 
можу зробити рецензію та надіслати Редактору стандартний лист-шаблон з 
повідомленням, що процес рецензування розпочато (рис. 4.5). 

Крок 2. Рецензент може ознайомитись з «Керівництвом для рецензента», 
розташованими внизу сторінки рецензування (рис. 4.6). Дані рекомендації 
розробляються редакцією журналу, для того, щоб забезпечити інформаційну 
підтримку роботи Рецензентів. 
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Рис. 4.4. Лист-шаблон зі згодою рецензувати 

 

 
Рис. 4.5. Вибір посилань Зроблю рецензію або Не можу зробити рецензію 
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Рис. 4.6. Керівництво для Рецензента 

 
Крок 3. Рецензенту необхідно завантажити файл рукопису на свій 

комп’ютер, натиснувши на назві файлу (рис. 4.7). Також будуть доступні 
додаткові файли, завантажені Автором, що можуть містити додаткові матеріали, 
які тим чи іншим чином відносяться до рукопису. 

 

 
Рис. 4.7. Завантаження файлу рукопису Рецензентом 
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Крок 4. Задекларувати відсутність конфлікту інтересів, ввівши у відповідне 
поле текст «не маю конфлікту інтересів» або ж вказати наявні обставини, що 
впливають на об’єктивність рецензування. У деяких журналах цей крок є 
необов’язковий. 

Крок 5. Заповнити анкету «Форма рецензування», натиснувши на іконку 
«синя хмаринка». «Форма рецензування» заповнюється лише один раз. Повторне 
рецензування статті відбувається виключно у ручному режимі через електронну 
пошту. 

За замовчуванням «Форма рецензування» містить два текстові поля, в які 
можна записати вручну або вставити скопійовану рецензію: в одне поле 
повідомлення «для Автора і Редактора», а в інше — повідомлення, видиме лише 
«для Редактора». Рецензент може частково зробити записи, натиснути кнопку 
«Зберегти», розташовану внизу форми, та повернутись до роботи пізніше (рис. 
4.8). Рецензент може повертатись до рецензування статті та вносити зміни до 
того моменту, як буде обрано рекомендації на головній сторінці рецензування, 
після чого даний процес вважається завершеним. Редакцією журналу може бути 
розроблено власну розширену «Форму рецензування». 

 

 
Рис. 4.8. Заповнення «Форми рецензування» 

 
Крок 6. Додатково Рецензент може вивантажити у відповідне поле файли з 

правками для Редактора та/або Автора. Ці файли можуть містити анотовану 
версію розглянутої статті або інші необхідні дані та матеріали, що допоможуть 
Автору/Редактору вдосконалити зміст статті. За Редактором залишається 
рішення чи показувати ці файли Автору. 

Крок 7. З випадаючого списку Рецензент повинен вибрати рекомендацію 
для редакції стосовно розглянутого матеріалу: (Прийняти подання; Необхідні 
виправлення; Необхідне додаткове рецензування; До іншого видання/у інший 
розділ; Відхилити подання; Див. коментарі) та натиснути кнопку <Надіслати 
рецензію редактору> (рис. 4.9). З’явиться лист-шаблон про завершення процесу 
рецензування (рис. 4.10). Після надсилання цього листа, процес рецензування 
вважається завершеним. 
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Рис. 4.9. Рекомендація Рецензента для редакції стосовно розглянутого матеріалу 

 

 
Рис. 4.10. Лист-шаблон про завершення процесу рецензування 
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Завдання роботи 
1. При захисті даної практичної роботи студентом у реальному часі 

необхідно вміти здійснювати вищезазначені кроки рецензування статті. 
2. Представити самостійне виконання етапів рецензування у виді файлу з 

принт-скринами виконання етапів рецензування статті. 
 
Рекомендована література [1; 10; 11]. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 5 

РЕДАГУВАННЯ РУКОПИСУ РЕДАКТОРОМ РОЗДІЛУ  
НА САЙТІ ПЕРІОДИЧНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ВИДАННЯ 

 
Загальні відомості 

Щоб розпочати редакційні дії над рукописом у системі журналу, Редактору 
необхідно на сторінці активних подань обрати відповідну статтю/активне 
подання. Сторінка кожного поданого рукопису містить 5 основних пунктів меню 
статті: Резюме, Рецензування, Редагування, Історія та Посилання. Основні 
вкладки меню, що відповідають етапам її редакційної обробки та, з якими 
будемо працювати у даній практичній роботі: Резюме, Рецензування та 
Редагування. 

Етап Рецензування було розглянуто у практичній роботі № 4. 
Нижче розглянемо інші два вищезазначені етапи редакційної обробки 

рукопису (рис. 5.1). 
 

 
Рис. 5.1. Меню статті 

 
Вкладка «Резюме». Сторінка Резюме (рис. 5.2) складається з декількох 

блоків, зокрема: 
I. Подання: містить імена авторів, назву статті, оригінальний файл, 

додаткові файли, поле для завантаження додаткових файлів, ім’я того, хто 
завантажив подання, дату завантаження, розділ журналу, до якого планується 
включити статтю, ім’я відповідального за статтю Редактора та коментар-
звернення Автора в редакцію. 

II. Авторські внески: містить список та опис грошових внесків, які 
необхідно сплатити Автору. Якщо журнал не стягує з авторів жодних внесків, ця 
секція на сторінці не відображається.  

III. Статус: містить відомості про те, на якому етапі редакційно-видавничого 
процесу знаходиться дана стаття; дати, коли вона була завантажена у систему та, 
коли були виконані останні зміни. 

IV. Метадані подання: відображені метадані подання, включаючи відомості 
про авторів, назву, анотацію, індексні дані та організації, що надали підтримку у 
підготовці рукопису. Всі метадані можна змінити, використовуючи посилання 
Редагувати метадані. 
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Рис. 5.2. Сторінка «Резюме» 

 
Вкладка «Редагування». Якщо стаття прийнята до друку, вона 

відображатиметься на сторінці Редагування. На цьому етапі вона має пройти 
через літературне редагування (виправлення всіх граматичних та стилістичних 
помилок), макетування (створення гранок у форматах html, pdf, тощо) та 
перевірку (на наявність друкарських помилок та помилок форматування). Перша 
секція цієї вкладки — як і у попередніх випадках — Подання (рис. 5.3).  

 

 
Рис. 5.3. Сторінка «Редагування» 
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Блок «Подання» (рис. 5.4) 
На додаток до детальної інформації про статтю (автор, назва, файл 

рукопису, тощо), у цьому блоці передбачена можливість завантажити у 
відповідне поле будь-які додаткові файли, переглянути розділ журналу, обраний 
автором, та, за потреби, змінити його. Також можливо переглянути коментарі, 
залишені Автором для Редактора.  

 

 
Рис. 5.4. Блок «Подання» 

 
Блок «Редактори» (рис. 5.5) 
В цьому блоці містяться три посилання, що дозволяють призначити 

Редактора розділу, іншого Редактора або себе для здійснення контролю над 
етапами рецензування та редагування даного рукопису. 

 

 
Рис. 5.5. Блок «Редактори» 

 
При натисканні посилань Додати редактора розділу або Додати редактора 

відкриється сторінка з базою доступних редакторів. 
Відкриється вікно, що міститиме лист-шаблон із призначенням обраного 

Редактора здійснити контроль над подальшим редакційним процесом даного 
рукопису (рис. 5.6). 
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Рис. 5.6. Лист-шаблон із призначенням Редактора 

 
Щойно лист буде надіслано, у блоці Редактори з’явиться ім’я обраного 

Редактора, а також посилання Видалити, що дозволить, за потреби, призначити 
іншу відповідальну особу (рис. 5.7). 

 

 
Рис. 5.7. Редактора розділу призначено 

 
Блок «Статус» (рис. 5.8) 
Якщо відповідального Редактора ще не було призначено, у даному блоці 

буде відображатись статус «подання, що очікують прийняття». Якщо 
відповідальний Редактор був призначений — статус «рецензується».  

 

 
Рис. 5.8. Блок «Статус» 
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Якщо ж рукопис відразу не задовольняє тематиці або вимогам журналу і не 
може бути відправлений на наступний етап (рецензування), необхідно відхилити 
його, скориставшись посиланням Архівувати подання, що згенерує лист-шаблон 
до Автора (рис. 5.9). 

 

 
Рис. 5.9. Лист Автору щодо відхилення та архівування подання 

 
Блок «Метадані подання» (рис. 5.10) 
Останній блок цієї сторінки — Метадані подання, в якому відображені всі 

індексні відомості про статтю (дані про автора, назва та опис статті, ключові 
слова, тощо). 

 

 
Рис. 5.10. Метадані подання 

 
Використовуючи посилання Редагування метаданих Редактор може внести 

необхідні зміни в індексні відомості про статтю (рис. 5.11), а саме: 
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— змінити дані про автора, назву, анотацію, тощо; 
— додати або видалити авторів за допомогою кнопки «Додати автора»; 
— завантажити невеличку обкладинку статті, що відображатиметься у змісті 

випуску, наприклад, фото автора; 
— вказати ключові слова статті, номер гранту або назву організації-

спонсора даного дослідження;  
— вказати чи буде відображатись ім’я автора у змісті випуску. 
Після внесення потрібних правок необхідно натиснути кнопку «Зберегти 

метадані». 
 

 
Рис. 5.11. Редагування метаданих подання 

 
Мета роботи 

Вивчити загальні етапи редагування рукопису на сайті журналу. Здійснити 
редагування рукопису у відповідному випуску (розділі) навчального журналу. 

 
Хід виконання роботи 

1. Використовуючи посилання Редагування метаданих внести необхідні 
зміни в індексні відомості про статтю (див. рис. 5.11). 

2. Використовуючи вкладку Редагування здійснити основні етапи 
редакційно-видавничого процесу опрацювання статті (рис. 5.12). 
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Рис. 5.12. Вкладка Редагування подання 

 

I. Редагування: 
Крок 1. На даному кроці Літературний редактор журналу вносить зміни до 

тексту статті. Автор може завантажити з системи на свій комп’ютер файл з його 
правками. 

Крок 2. Автор переглядає правки Літературного редактора та самостійно 
вносить остаточні зміни. Після цього, повертає змінений файл у систему і, 
використовуючи іконку-конверт, повідомляє Літературного редактора про те, 
що був замінений файл.  

Крок 3. Літературний редактор останній раз переглядає внесені Автором 
зміни у файлі перед відправкою його Редактору верстки. На даному кроці 
ніяких дій від Автора не вимагається. 

II. План публікації: здійснюємо вибір певного випуску/розділу для 
публікації у ньому опрацьованої статті Із закріпленням вибору «Записом» (рис. 
5.13). 

 

 
Рис. 5.13. Вибір певного випуску/розділу для публікації у ньому опрацьованої статті 
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ІІІ. Верстка:  
Редактор верстки отримує відредаговану версію статті і конвертує даний 

файл у необхідний для публікації формат (зазвичай html або pdf).  
На даному етапі жодних дій Автора не передбачено.  
IV. Коректура:  
Крок 1.  
1) Щойно Редактор верстки завантажить гранку статті, Редактор надсилає 

листа Автору з проханням переглянути текст та вказати на помилки, 
використовуючи іконку Виправлення коректора. Автор може використати 
посилання Переглянути верстку, щоб відобразити файл статті на екрані, та 
натиснути на назві файлу, щоб завантажити його на комп’ютер.  

2) Автор має можливість переглянути файли та залишити будь-які 
коментарі використовуючи іконку Виправлення коректора.  

3) Після того, як перегляд завершений і внесені всі необхідні зміни, Автору 
необхідно натиснути кнопку «Завершити».  

4) Буде згенеровано лист-шаблон, що проінформує Коректора та Редактора 
розділу, що Автор згоден з макетом.  

Крок 2. Коректор журналу також перевіряє статтю, залишає коментарі та 
інформує Редактора верстки про те, що перевірка завершена. Від Автора 
ніяких дій не вимагається.  

Крок 3. Редактор верстки аналізує всі зауваження та вносить всі зміни у 
фінальний макет, який після цього є готовим до публікації.  

На цьому етапі всі кроки щодо внесення статті до журналу і участі у 
редакційно-видавничому процесі для Автора завершено. 

 
Завдання роботи 

1. При захисті даної практичної роботи студентом у реальному часі 
необхідно вміти здійснювати вищезазначені кроки редагування однієї із 
закріплених викладачем статей. 

2. Представити самостійне виконання етапів редагування у виді файлу з 
принт-скринами виконання етапів редагування другої статті, закріпленої 
викладачем за студентом. 

 
Рекомендована література [1; 6; 11]. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 6 

ПУБЛІКАЦІЯ НОВОГО ВИПУСКУ  
ПЕРІОДИЧНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ВИДАННЯ РЕДАКТОРОМ 
 

Загальні відомості 
На відміну від Редактора розділу, який може здійснювати операції лише з 

рукописами, роль Редактора дозволяє створювати і публікувати випуски, 
впорядковувати послідовність розділів та статей у змісті, вилучати статті з 
випуску, змінювати Том і № випуску, створювати його обкладинку, розсилати 
повідомлення про публікацію чергового номера видання Читачам тощо.  

У розділі Випуски Редактору доступні чотири посилання, що дозволяють 
оперувати випусками журналу, а саме: Створити випуск, Сповістити 
користувачів, Майбутні випуски та Попередні випуски (рис. 6.1).  

 

 
Рис. 6.1. Розділ «Випуски» 

 
Створити випуск 

Щоб створити новий випуск, необхідно скористатись посиланням Створити 
випуск. Сторінка, що з’явиться, складатиметься з двох блоків: Ідентифікація та 
Обкладинка (рис. 6.2). 

 
Блок «Ідентифікація»  
У даному блоці Редактор ідентифікує кожен новий випуск журналу за 

порядковим Номером, Томом або Назвою, наприклад, Том 1, № 1(2019): 
Поліграф. Мультимедійні видання (рис. 6.3). Додатково можна ввести короткий 
опис випуску, дату його публікації або присвяту у текстове поле Опис. 

 
Блок «Обкладинка»  
У цьому блоці містяться поля для завантаження графічного зображення 

обкладинки журналу у форматі .jpg, .png або .gif. Це зображення буде 
відображатись перед змістом випуску на сторінці Поточний випуск. Додатково 
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можна ввести текстовий підпис обкладинки і визначити чи відображати 
обкладинку перед змістом та у списку архівних номерів. 

 

 
Рис. 6.2. Сторінка «Створити випуск» 

 

 
Рис. 6.3. Ідентифікатор нових випусків журналу 

 

 
Рис. 6.4. Сторінка «Майбутні випуски» 
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Рис. 6.5. Сторінка «Попередні випуски» 

 
Майбутні випуски 

Редактор має можливість заздалегідь створити випуски журналу, які будуть 
опубліковані у майбутньому. До них будуть розподілятись відрецензовані 
рукописи, прийняті до публікації. Розподіл може відбуватись як з огляду на 
рівну кількість статей у кожному номері, так і з метою створення спеціальних 
тематичних томів. 

Неопубліковані випуски (їх назву, том, номер та кількість запланованих 
статей) можна переглянути на сторінці Майбутні випуски (рис. 6.4). Додатково, 
доступне посилання Видалити, що вилучає певний випуск із цього списку, а всі 
заплановані у нього рукописи набувають статусу незапланованого та 
залишаються на етапі редагування.  

Натискання на назві певного номера журналу у списку Майбутніх випусків 
переводить Редактора на сторінку цього випуску, що містить чотири пункти 
меню: Зміст, Дані про випуск, Гранки випуску та Переглянути випуск. 

 
Меню «Зміст» 
Меню Зміст відображає сторінку із усіма рукописами, запланованими до 

публікації у цьому томі, та розділами журналу, до яких вони подані. За 
замовчуванням, розділи відображаються у порядку, визначеному 
налаштуваннями журналу, а статті — за датою їх розподілу. Цей порядок можна 
змінити за допомогою стрілок вверх/вниз ↑ ↓, розташованими поряд з кожним 
розділом/рукописом, або переносячи потрібний елемент мишкою. Після 
внесених змін необхідно обов’язково натиснути кнопку «Зберегти» (рис. 6.6). 

 

 
Рис. 6.6. Сторінка «Зміст випуску» 
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Кожен пункт змісту випуску відображатиметься як посилання з назвою 
рукопису, натискання на яке направить користувача на сторінки Резюме, 
Рецензування, Редагування та Історія.  

Колонка Видалити дозволяє відмітити галочкою статті, які треба вилучити з 
цього випуску (однак не видалити їх повністю, а лише зняти планування 
публікації в цьому томі). 

Колонка Перевірено інформує, які рукописи вже перевірені Автором та 
Коректором. 

Щоб опублікувати випуск, необхідно натиснути кнопку «Опублікувати 
випуск» внизу сторінки, що автоматично перенесе даний том із списку 
Майбутніх випусків до переліку Попередніх випусків і надасть статус 
«Поточний випуск».  

 
Меню «Дані про випуск» 
Дане меню відкриває сторінку, на якій можна ввести індексні дані про 

випуск: том, номер, рік, назву, опис та завантажити обкладинку (рис. 6.7).  
 

 
Рис. 6.7. Сторінка «Дані про випуск» 

 
Меню «Гранки випуску» (рис. 6.8) 
Можливість завантаження pdf-файлів заверстаних статей. 
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Рис. 6.8. Меню «Гранки випуску» 

 
Меню «Переглянути випуск» 
Щоб попередньо переглянути випуск, відомості про нього та порядок 

розділів і статей у змісті перед публікацією, потрібно скористатись меню 
Переглянути випуск (рис. 6.9, 6.10). 

 

 
Рис. 6.9. Попередній перегляд випуску 

 

 
Рис. 6.10. Попередній перегляд Змісту випуску 
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Попередні випуски 
Сторінка Попередні випуски містить список опублікованих раніше томів 

журналу, включаючи поточний. На відміну від сторінки Майбутні випуски тут 
зазначаються дати публікації номерів (рис. 6.11).  

Редактор може змінювати порядок випусків як вони будуть відображені на 
сторінці Архіви та надавати будь-якому випуску статус «Поточного» (у 
випадаючому меню внизу сторінки, натискаючи кнопку «Запис»).  

Натискання на назві кожного випуску відображатиме сторінку з його 
змістом. Додатково доступне меню Дані про випуск. Оскільки випуск вже 
опубліковано, меню Переглянути випуск вже не відображатиметься (рис. 6.12).  

 

 
Рис. 6.11. Список архівних випусків 

 

 
Рис. 6.12. Перегляд змісту архівного випуску 
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Сповістити користувачів 
Після публікації нового випуску он-лайн, Редактор має можливість 

сповістити про це усіх користувачів, асоційованих з цим журналом, за 
допомогою посилання Сповістити користувачів (рис. 6.13).  

Перед розсилкою даного повідомлення, необхідно вибрати категорію 
користувачів, яким воно буде адресовано: читачам, опублікованим авторам або ж 
всім користувачам, пов’язаним журналом (Менеджерам журналу, Редакторам, 
Авторам, Читачам тощо). Додатково, передбачено можливість включити 
таблицю із змістом щойно опублікованого випуску. 

 

 
Рис. 6.13. Сторінка «Сповістити користувачів» 

 
Мета роботи 

Вивчити загальні етапи публікації нового випуску журналу/певного розділу 
на сайті журналу. 

 
Завдання роботи 

1. На попередньому етапі редагування статей для певного розділу, 
студентам даних розділів підготувати статті закріплені викладачем за цим 
розділом (6–8 статей, по дві статті для учасника розділу залежно від кількості 
учасників у розділі) до публікування у даному розділі (заповнити закладки 
Резюме, Рецензування, Редагування відповідних статей розділу, відредаговані 
статті згідно вимог розділу оформити у форматі .pdf, встановити послідовність 
статей у розділі та зазначити відповідні їх сторінки для відображення 
Редактором їх у Змісті розділу, перевірити наявність логотипу/обкладинки 
розділу). 

2. Представити принт-скрин повідомлення-сповіщення про публікацію 
розділу, з яким студент асоційований після виконання етапів редагування та 
підготовки до публікації статей, закріплених викладачем за студентами даного 
розділу. 

 
Рекомендована література [1; 11–13]. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Сучасні тенденції та перспективи розвитку електронних видань. 
2. Визначення електронного видання; різновиди електронних видань. 
3. Типи електронних видань та їх класифікаційні ознаки. 
4. Переваги та недоліки електронних видань. 
5. Складові електронних видань та їх формати. 
6. Особливості та переваги електронної форми видання наукових журналів. 
7. Види електронних журнальних систем та їх характеристики. 
8. Характеристики, переваги та недоліки Open Journal System. 
9. Вміст політики розділів Open Journal System, види статусів розділів. 
10. Етапи редакційно-видавничих процесів авторського подання статті в 

OJS. 
11. Структура та вміст сайту журналу в Open Journal System. 
12. Пошук та його різновиди, види представлення наукових рукописів 

засобами Open Journal System порівняно з іншими електронними журнальними 
системами. 

13. Структура та вміст наукових матеріалів/статей на прикладі українських 
та іноземних електронних періодичних видань. 

14. Редакційні ролі, їх функціональне призначення в системі підготовки 
електронного періодичного видання. 

15. Поясніть сутність користувацької ролі Автора та її взаємозв’язок з 
іншими користувацькими ролями у редакційно-видавничому-процесі. 

16. Вкажіть основні завдання користувацької ролі Автора. 
17. Поясніть сутність основних етапів подання рукопису до редакції 

журналу. 
18. Поясніть сутність користувацької ролі Рецензента та процесу 

Рецензування статті в електронному періодичному виданні. 
19. Назвіть найпоширеніші види рецензування, що практикуються у 

наукових журналах. 
20. Назвіть варіанти рішення Редактора після виконання рецензування статті 

Рецензентом. 
21. Опишіть вміст вкладки «Рецензування» у меню статті, що направлена на 

рецензування. 
22. Вкажіть можливі причини відхилення рукопису редакцією електронного 

періодичного видання. 
23. Поясніть сутність користувацької ролі Редактора та процесу Редагування 

статті в електронному періодичному виданні. 
24. Опишіть вміст вкладки «Резюме» у меню статті, що направлена на 

редакційно-видавничі етапи. 
25. Опишіть вміст вкладки «Редагування» у меню статті, що направлена на 

редакційно-видавничі етапи. 
26. Опишіть вміст вкладки «Історія» у меню статті, що направлена на 

редакційно-видавничі етапи. 



61 

27. Опишіть вміст вкладки «Посилання» у меню статті, що направлена на 
редакційно-видавничі етапи. 

28. Поясніть сутність етапів публікації певного розділу/випуску 
електронного журналу. 

29. Опишіть вміст вкладки «Створити випуск». 
30. Опишіть вміст вкладки «Майбутні випуски». 
31. Опишіть вміст вкладки «Попередні випуски». 
32. Опишіть вміст вкладки «Сповістити користувачів». 
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