
Прийняття рішення 

Ґрунтуючись на рекомендаціях рецензента, ви можете використовувати активні 
кнопки для прийняття рішення. 

 
 

Запропоновані варіанти: 

Запит нових версій: ця опція запросить мінімальні зміни матеріалу від автора, але в 
подальшому рецензії більше не буде потрібно. 

Направити на редагування: це потребує від автора значних змін і необхідно буде 
пройти повторний раунд рецензування. 

Надіслати на літературне редагування: це означає, що матеріал прийнятий без 
рецензії і може перейти на стадію літературного редагування. 



Відхилити матеріал: це означає, що матеріал не пройшов рецензування і не може 
бути розглянутий в подальшому. 

Матеріал буде відправлений в архів. 

Запит нових версій  

Ми будемо просити автора внести деякі незначні зміни до прийняття матеріалу. 

Щоб зробити це, натисніть кнопку «Запит нових версій ». В результаті з'явиться 
вікно нового повідомлення. 

 
 

Ви можете змінити будь-який текст перед тим як відправити повідомлення. 

Використовуйте кнопку «Додати рецензентів», щоб імпортувати коментарі 
рецензентів з полів «Редактор» і «Автор». Коментарі в поле «Тільки для редактора» 
не будуть відображені. 



 
Якщо є які-небудь вкладення, наприклад, такі як файл, створений рецензентом, то 
ви можете прикріпити його тут (до тих пір, поки він був анонімний). 

Натисніть кнопку «Записати рішення редакції», щоб відправити повідомлення. 

Тепер ви повинні дочекатися поки автор відповість, надавши змінений матеріал. 

Відповідь автора 

Як тільки автор вніс зміни ви повинні отримати лист (за допомогою електронної 
пошти або панелі обговорення рецензування. 

 



 

Ви також побачите змінений файл на панелі «Версії». 

Тепер ви можете завантажити змінений файл, переконатися, що він готовий і 
відповісти автору використовуючи панель «Обговорення рецензування». 

В цьому випадку ми збираємося проінформувати автора, що ми приймаємо зміни. 
Щоб це зробити, натисніть на заголовок обговорення. Ця дія відкриє вікно 
обговорень. 

 
Використовуйте кнопку «Додати повідомлення», щоб відповісти. 

 



Ще одним варіантом може бути запит на подальші зміни, але на цьому етапі ми 
готові рухатися далі. 

Тепер матеріал готовий для того, щоб перейти до літературного редагування. Щоб 
це зробити використовуйте блакитну кнопку «Відправити на редагування». 

 
Це призведе до відкриття нового вікна. 

 



 
Матеріал автоматично буде переміщений на стадію літературного редагування. 

 


