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Контрольний список редакційної політики 

Ця форма використовується для забезпечення відповідності редакційним правилам журналу 

«ScienceRise: Biological Science», пов'язаним з етикою і відтворюваністю досліджень. Для 

отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте наш сайт. На всі питання в формі 

мають бути надані відповіді.

Ідентифікаційна інформація автора для листування (автора-кореспондента), що 

заповнює форму 

Ім’я  

Прізвище  

Назва рукопису 

Конкуруючі інтереси 

Заява про конкуруючі інтереси 

В інтересах прозорості та щоб допомогти читачам скласти власну думку про можливу 

упередженість, редакція журналу «ScienceRise: Biological Science» вимагає, щоб автори 

оголошували будь-які конкуруючі фінансові та / або нефінансові зацікавленості щодо 

роботи, описаної в представленому рукопису. Детальна інформація про конфлікт інтересів 

(при його наявності) не розголошується (форми конфлікту інтересів від кожного автора 

статті надаються окремо). 

Ми заявляємо, що жоден з авторів не має конкуруючих фінансових або нефінансових 

інтересів. 

Ми заявляємо, що один або кілька авторів мають конкуруючий інтерес. 

http://journals.uran.ua/sr_bio/
http://journals.uran.ua/sr_bio/conflict
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Авторство 

Політика інформації про авторство 

Перед відправкою всі перераховані автори повинні погодитися з усім вмістом рукопису, 

списком авторів і його порядком, а також заявами авторів. Будь-які зміни у списку авторів 

після подання рукопису мають бути затвердженими усіма авторами.

Ми ознайомилися з політикою авторства журналу «ScienceRise: Biological Science» та 

підтверджуємо, що цей рукопис їй відповідає. 

Політика біоетики 

1. Дослідження за участю тварин

Для первинних дослідницьких рукописів, в яких повідомляється про експерименти на живих 

хребетних і / або вищих безхребетних, автор-кореспондент повинен підтвердити, що всі 

експерименти були виконані згідно з відповідними керівними принципами та правилами. 

Рукопис містить заяву, в якій вказується інституційний та / або ліцензійний комітет, 

який схвалює експерименти, включаючи будь-які відповідні подробиці. 

У дослідженні не брали участь тварини. 

2. Дослідження за участю людей

Для дослідження, в якому учасниками дослідження є люди, автори повинні визначити 

комітет, який схвалює дослідження, і включити в свій рукопис заяву, що підтверджує 

отримання інформованої згоди від усіх учасників. 

Рукопис містить заяву, в якій вказується інституційний та / або ліцензійний комітет, 

який схвалює експерименти, включаючи будь-які відповідні подробиці. 

Інформована згода від пацієнтів була отримана. 

У дослідженні не брали участь люди. 

3. Публікація зображень учасників при дослідженнях на людях

У рукопис статті включено заяву, що підтверджує отримання інформованої згоди на 

публікацію ідентифікованих зображень учасників. 

Підписана інформована згода на публікацію ідентифікованих зображень учасників 

докладена до статті. 

У рукописі статті немає ідентифікованих зображень учасників. 

http://journals.uran.ua/sr_bio/author
http://journals.uran.ua/sr_bio/bioethics
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4. Дослідження за участю рослин та / або мікроорганізмів

У рукопис статті включено дозвіл на використання рослин і / або мікроорганізмів з 

іншої країни. 

У рукописі використовуються рослини і / або мікроорганізми з країни автора (ів). Опис 

рослин і / або мікроорганізмів відповідає вимогам. 

У рукописі не використовуються рослини і / або мікроорганізми. 

5. Рукопис статті

Матеріали, подані в статті, не були опубліковані раніше. 

Рукопис статті оформлений відповідно до вимог журналу. 

Аналітичні дані статистично оброблені. 

До рукопису статті прикладений весь необхідний перелік документів. 

http://journals.uran.ua/sr_bio/about/submissions
http://journals.uran.ua/sr_bio/documents
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________________________________________________________________________________________________ 

Назва статті:

Підтверждення авторства

Ми, що нижче підписалися, підтверджуємо, що кожен автор брав участь і вносив достатній вклад в 
роботу, щоб взяти на себе спільну відповідальність за відповідність експериментального плану і 
методу, а також за збір, аналіз і інтерпретацію даних і що ця остаточна версія була розглянута і 
схвалена для представлення і / або публікації. Ми також підтверджуємо, що послідовність авторства 
нижче ідентична тій, що вказана в представленому рукописі. 

ПІБ автора в порядку, вказаному у статті

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Якщо авторів статті більше, ніж 6, будь ласка, зверніться до редакції для отримання відповідної 
форми. 

Пояснення
Щоб претендувати на авторство, Ви повинні відзначити хоча б одну клітинку в кожній з трьох 
категорій участі в написанні статті (таблиця нижче).  
Категорії Номер автора 1 2 3 4 5 6 

I Концепція та модель
I Сбір даних
I Аналіз та інтерпретація даних
II Складання рукопису

II 

Рецензування важливого 
інтелектуального контенту 
рукопису

III Статистичний аналіз
III Отримання фінансування

III 
Адміністративна, технічна або 
матеріальна підтримка

III Спостереження
III Ніяких додаткових вкладів
III Інше (будь ласка, зазначте нижче)

Дата 
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