
Вибір журналу для публікації: як не стати жертвою шахраїв

1. Як дізнатися чи індексується журнал в Scopus?
2. Які журнали були виключені з Scopus? Який останній випуск з такого журналу був проіндексований в Scopus?
3. Як дізнатися квартиль журналу в Scopus (Q1, Q2, Q3, Q4)?
4. Як дізнатися наукометричні показники журналу в Scopus (SJR, SNIP, CiteScore, H-index)
5. Як дізнатися вартість публікації?
6. Як знайти безкоштовний журнал, який індексується в Scopus?
7. Як опублікувати статтю і отримати гонорар?
8. Як дізнатися терміни рецензування рукописи?
9. Як розрахувати термін від подачі рукописи до виходу в публікації?
10. Як дізнатися відсоток відмови в публікації рукописів в журналі?
11. Як дізнатися індексується чи журнал в Web of Science?
12. Як дізнатися чи входить журнал в Core Collection?
13. Як дізнатися імпакт-фактор журналу в Web of Science?

Підготовка тексту рукопису до публікації (працюємо на цю статтю: створюємо надійний актив)

14. Чим відрізняється плагіат від самоплагіату?
15. Які існують типи статей?
16. Що таке структура статті IMRAD?
17. Що таке метадані статті?
18. Яким вимогам повинна відповідати назва статті?
19. На які питання повинна відповідати анотація статті?
20. Як ключові слова можуть підвищити Ваші наукометричні показники?
21. Які розділи статті може об’єднувати розділ Вступ?
22. Як правильно підібрати літературний огляд?
23. Які існують інструменти для підбору літературного огляду?
24. Як вигідно представити результати дослідження?
25. Що таке фальсифікація дослідження?
26. Чи варто висвітлювати слабкі сторони і недоліки дослідження в обговоренні результатів?
27. Які існують редакторські служби в допомогу автору?
28. Як правильно оформити якісний графічний матеріал?
29. Які існують менеджери управління посиланнями на використану літературу? 

Оформлення і подача рукопису до редакції

30. Що таке якісний переклад наукового тексту англійською мовою?
31. Як правильно оформити супровідний лист (Cover Letter)?
32. Які супровідні документи необхідно підготувати разом з рукописом статті?
33. На що звернути увагу в ліцензійному договорі?
34. Що таке автор привид?
35. Як правильно вказати інформацію про фінансування дослідження?
36. Що включається в поняття конфлікт інтересів?
37. Які існують on-line системи подачі статей і як ними користуватися?

Спілкування з закордонним видавцем: тонкощі етикету

38. Як правильно вести ділову кореспонденцію з зарубіжними видавцями?
39. Як написати електронного листа, щоб на нього відповіли?
40. Які особливості англійської мови в діловому листуванні?

Як перетворити статтю в актив і змусити працювати на себе

41. Як відстежувати наукометричних показники вченого в Scopus?
42. Що необхідно зробити, щоб отримати індекс Хірша по Web of Science?
43. Як додати статтю в Scopus, якщо вона не була проіндексована в базі даних?
44. Як зробити запит на об’єднання профілів або зміна інформації в Scopus?
45. Як використовувати аналітичний інструментарій Mendeley?
46. Як використовувати профіль ORCID в професійній роботі вченого?
47. Як використовувати DOI в профілях вченого?

«А судді хто?»

48. Як стати рецензентом зарубіжного видання?
49. Що таке Publons і як його використовувати в своїй кар’єрі рецензента?
50. Як стати членом редакційної колегії зарубіжного видання?
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Де публікувати?
–  У чому різниця між MEDLINE, PubMed та PMC?
–  MEDLINE в Scopus.
–  MEDLINE в Web of Science.
–  Інші престижні ресурси індексування наукової періодики медичної тематики. 

Що публікувати?
–  Типи медичних статей: оригінальне дослідження, оглядова стаття, звіт.
–  Клінічні дослідження.
–  Систематичні огляди та метааналізи (PRISMA).
–  Протокол клінічних випробувань і пов’язані з ним документи (SPIRIT).
–  Удосконалення звітності щодо поліпшення якості (SQUIRE).
–  Стандарти для звітності точності діагностичних досліджень (STARD).
–  Рандомізовані дослідження (CONSORT).
–  Спостережні дослідження, дослідження випадок-контроль, когортні

дослідження (STROBE).

Які супровідні документи можуть знадобитися?
– Супровідний лист.
– Підтвердження авторства.
– Форма для розкриття потенційних конфліктів інтересів.
– Статус схвалення FDA.
– Заява про інформовану згоду.
– Заява про права людини та тварин.
– Рівні докази клінічних досліджень.
– Статистичні параметри.

Як оформити рукопис?
–  Метадані статті.
–  Оформлення статті: структурні підрозділи.
–  Підготовка рукопису та відправка до редакції.
–  Редагування і рецензування статті.
–  Основні помилки авторів.

Рекомендації і досвід міжнародних організацій
–  Рекомендації по публікації International Committee of Medical Journal Editors.
–  Розгляд етичних прецедентів COPE (International Committee of Medical Journal

Editors).
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