
Літературне Редагування 

Коли матеріал прийнятий на стадії рецензування, він автоматично переходить на 
стадію літературного редагування. 

 
Додавання літературного редактора 

Коли матеріал переходить в стадію літературного редагування повідомлення вказує 
на те, що необхідно призначити літературного редактора. Літературні редактори 
можуть бути призначені використовуючи посилання «Призначити» в списку 
«Учасники». Ця дія призведе до відкриття нового вікна. 

 



 
Ви можете використовувати список, що випадає ролей, щоб вибрати літературного 
редактора і натиснути кнопку «Знайти». 

Ця дія виведе всіх літературних редакторів. Виберіть одного літературного 
редактора для цього матеріалу. Виберіть заздалегідь підготовлене повідомлення. 
Внесіть бажані зміни в повідомлення. Натисніть «Відправити». 

Тепер ви побачите нове повідомлення, що матеріал очікує літературного 
редагування, літературний редактор включений в список учасників і запит видно в 
обговоренні літературного редагування. 

 



Тепер вам потрібно дочекатися поки літературний редактор зробить свою роботу. 

Літературний Редактор 

Літературний редактор отримає електронного листа від редактора розділів із 
запитом, щоб літературний редактор побачив матеріал. 

Щоб почати, літературний редактор повинен увійти в систему і знайти матеріал на 
своїй панелі інструментів. 

 

 



 

Потім він може перейти по посиланню «Літературне редагування» поруч з назвою 
матеріалу. Ця дія приведе редактора безпосередньо до стадії літературного 
редагування матеріалу. 

Тут, літературний редактор може бачити файли. Це файли, які потребують 
літературного 

редагування. Натискання на пов'язаний заголовок призведе до завантаження файлу 
на робочий стіл. Літературне редагування буде проводитися поза OJS. 

Щоб перевірити метадані матеріалу використовуйте посилання «Метадані» в 
верхньому меню з блакитним фоном. 

Вони включать в себе заголовок статті, витримку, імена авторів, ключові слова і т.д. 

Щоб це зробити, скористайтеся посиланням «Завантажити файл». Відкриється нове 
вікно, в якому ви повинні вибрати компонент статті (наприклад, текст статті) і 
завантажити файл. 

 

 

 
Якщо були зроблені будь-які зміни натисніть кнопку «Зберегти» перед тим як 
закрити вікно. 

 



Консультація з автором 

Як тільки літературне редагування завершено, редактор передає зміни автору 
додавши нове обговорення, використовуючи панель обговорення літературного 
редагування і кнопку «Додати обговорення» на ній. 

У вікні додати обговорення літературний редактор повинен вибрати автора і додати 
тему і повідомлення. Далі в цьому ж вікні літературний редактор повинен 
завантажити копію свого відредагованого файлу. 

 
Далі ви зможете завантажити більше файлів, якщо це буде необхідно або натисніть 
кнопку «Завершити». 

Повернувшись назад у вікно додавання обговорення, ви побачите ваш прикріплений 
файл. 

 
 



Натисніть кнопку «ОК», щоб відправити повідомлення автору. Тепер його можна 
побачити в обговореннях літературного редагування. 

Натісніть кнопку «ОК», щоб Відправити ПОВІДОМЛЕННЯ автору. 

Тепер его можна Побачити в Обговоренні літературного Редагування. 

 
Остаточний літературно відредагований файл 

Тепер ви можете піти далі і завантажити кінцеву версію літературно відредагованого 
файлу на панелі «Відредаговані» внизу сторінки. 

 
 

Використовуйте посилання «Завантажити / Вибрати файли», щоб завантажити 
остаточну версію літературно відредагованого файлу. 

Важливо відзначити те, що тут у вас є кілька варіантів. 



1. Ви можете використати посилання "Завантажити файл", щоб завантажити новий 
файл (наприклад, файл з недавніми змінами). 

2. Ви можете вибрати оригінальний файл автора. 

3. Ви можете вибрати літературно відредаговану версію, яка є версією файлу, 
відправленого автору (якщо ви не зробили ніяких подальших змін, то це вона). 

Для цієї демонстрації ми виберемо літературно відредаговану версію, поставивши 
галочку з лівого боку від обраного файлу. Натисніть «Ок». 

Тепер файл бачимо в панелі «Пройшов літературне редагування» (внизу сторінки), 
вказуючи редактору на те, що це кінцева версія, яка готова для публікації. 

 
Інформування редактора розділів 

Останній крок для вас - це інформування редактора розділів, що літературне 
редагування завершено. Щоб це зробити, почніть нове обговорення літературного 
редагування перейшовши за посиланням «Додати обговорення». 

 



Натисніть кнопку «Ок», щоб відправити повідомлення. 

Повернувшись на крок літературного редагування, ви побачите, що повідомлення 
було відправлено. Ваша робота як літературного редактора завершена! 

 
Редактор розділів отримає лист про те, що літературне редагування завершено і 
побачить повідомлення в розділі обговорень. 

Ви можете завантажити або переглянути кінцеву версію літературно 
відредагованого файлу з панелі «Літературне редагування». 

 
На цьому етапі ви могли б продовжити спілкування з літературним редактором або, 
якщо ви задоволені його роботою, перемістити матеріал на стадію публікації. 

Щоб це зробити, натисніть блакитну кнопку «Направити на верстку». 

Ця дія згенерує офіційне повідомлення для авторів, що матеріал буде переміщений 
на наступну стадію. 

Зверніть увагу, що відповідний файл з панелі «Пройшов літературне редагування» 
вкладено в повідомлення і буде автоматично відправлений в публікацію. Натисніть 
кнопку «Записати рішення редакції» щоб продовжити.  



 

 
Стадія літературного редагування завершена. 

 


