ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ МІЖНАРОДНОГО
ЖУРНАЛУ ОСВІТИ І НАУКИ (IJES)
1. Вступ
1.1. Видавничий колектив Міжнародного журналу освіти і науки (IJES) намагається
дотримуватися стандартів етичної поведінки на всіх етапах процесу публікації. Редакційна
колегія уважно стежить за міжнародними публікаційними конвенціями, рекомендаціями
та вимогами Комітету з етики публікацій (COPE) та онлайн-ресурсу Scopus Publishing
Ethics Resource Kit (PERK), які розробляють стандарти та головні принципи публікаційних
вимог, а також регулюють їх дотримання.
Міжнародний журнал освіти і науки (IJES) дотримується високих стандартів етики
наукових публікацій.
Кодекс етики наукових публікацій журналу об’єднує та розкриває загальні принципи і
правила, якими повинні керуватися у своїх відносинах учасники процесу наукових
публікацій: автори, рецензенти, редактори, видавці, розповсюджувачі та читачі.
2. Обов’язки редакторів Міжнародного журналу освіти і науки (IJES)
2.1. Рішення про публікацію. Головний редактор Міжнародного журналу освіти та науки
(IJES) несе остаточну відповідальність за ухвалення рішення про публікацію рукопису,
керуючись при цьому політикою журналу, а також юридичними та законодавчими
вимогами стосовно порушення авторського права, зокрема плагіату.
Під час прийняття рішення про публікацію головний редактор повинен консультуватися із
заступником головного редактора, членами редакційної колегії, а також із рецензентами.
2.2. Порядність. Редактори об’єктивно оцінюють інтелектуальний зміст рукописів
незалежно від раси, кольору шкіри, статі, сексуальної орієнтації, релігійних вірувань,
етнічного походження, громадянства або політичного світогляду автора/авторів.
2.3. Конфіденційність. Редактор і редакційна колегія не повинні розголошувати
інформацію про поданий на розгляд рукопис третім особам, за винятком автора та
потенційних рецензентів, а також, в окремих випадках, членів редакційної колегії
журналу, якщо це необхідно.
2.4. Політика розкриття і конфлікти інтересів
2.4.1. Неопубліковані дані, отримані з поданих до розгляду рукописів, не можна
використовувати в особистих дослідженнях без письмової згоди автора. Будь-яка
інформація або ідеї, отримані під час редакторської оцінки рукопису, повинні залишатися
конфіденційними і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

2.4.2. Редактори повинні залучати до розгляду рукописів членів редакційної колегії або
інших редакторів у разі наявності конфлікту інтересів внаслідок конкурентних, спільних
та інших взаємодій і відносин з авторами, компаніями або іншими організаціями,
пов’язаними з рукописом.
2.5. Нагляд за публікаціями. Редактор, який має переконливі докази наявності помилки або
некоректних даних у статті, повинен повідомити про це редакційну колегію та видавця з
метою якнайшвидшого внесення змін або вилучення публікації.
2.6. Співпраця в межах досліджень. Редактор спільно з видавцем повинні вжити
належних заходів у разі наявності етичних претензій щодо розглянутих рукописів або вже
опублікованих матеріалів. Подібні заходи в загальних рисах передбачають взаємодію з
авторами рукопису та аргументацію відповідної скарги або вимоги, але також можуть
мати на увазі взаємодію з відповідними організаціями та дослідницькими центрами.
3. Обов’язки рецензентів Міжнародного журналу освіти і науки (IJES)
3.1. Вплив на рішення про публікацію. Експертна оцінка рецензента допомагає редакторові
в прийнятті рішення про публікацію рукопису, окрім того, обґрунтована думка рецензента
може допомогти автору підвищити якість власної роботи.
3.2. Конфіденційність. Будь-які рукописи, прийняті на рецензування, повинні
розглядатися як конфіденційні документи, і ознайомлення з ними або обговорення їх з
іншими особами має здійснюватися виключно з дозволу редакції журналу.
3.3. Об’єктивність. Рецензенти повинні проявляти максимальну об’єктивність, давати
детальну та конструктивну оцінку, чітко аргументувати свою думку, обґрунтовувати
власні рекомендації.
3.4. Виявлення першоджерел. Рецензенти мають виявляти значущі опубліковані роботи,
які відповідають темі і не містяться в бібліографічному списку рукопису. На будь-яке
твердження (спостереження, висновок або аргумент), опубліковане раніше, у рукописі
повинно бути відповідно оформлено бібліографічне посилання. Рецензент повинен також
звертати увагу редактора на виявлення істотної подібності між розглянутим рукописом і
будь-якою іншою опублікованою роботою.
3.5. Політика розкриття та конфлікти інтересів
3.5.1. Неопубліковані дані, отримані з поданих до розгляду рукописів, не можна
використовувати в особистих дослідженнях без письмової згоди автора. Будь-яка
інформація або ідеї, отримані під час рецензування статті, повинні залишатися
конфіденційними і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.
3.5.2. Рецензенти не повинні брати участь у розгляді рукописів у разі існування конфлікту
інтересів внаслідок наявності конкурентних, спільних та інших взаємодій або відносин із

будь-яким з авторів, компаніями або іншими організаціями, пов’язаними з поданою
роботою.
4. Обов’язки авторів, які подають матеріали до Міжнародного журналу освіти і
науки (IJES)
4.1. Вимоги до рукописів. Автори оригінальних наукових статей повинні обов’язково
обґрунтувати значущість дослідження та надати достовірні результати виконаної роботи.
Дані, що лежать в основі роботи, має бути подано безпомилково. Робота повинна містити
достатній обсяг інформації та посилань на першоджерела для можливого майбутнього
відтворення інформації дослідження іншими науковцями. Помилкові або свідомо
неправдиві твердження сприймаються як порушення Кодексу етики журналу та є
неприйнятними.
4.2. Доступ до даних і їх зберігання. Автори повинні бути готові надати відкритий доступ
до вихідних даних дослідження та матеріалів, що використовувалися ними додатково
(згідно з ALPSP-STM Statement on Data and Databases), за запитом редакційної колегії або
рецензентів. Подібні дані повинні зберігатися у автора навіть після публікації рукопису.
4.3. Оригінальність і плагіат
4.3.1. Рукопис, що подається автором до редакції журналу, повинен бути повністю
оригінальною роботою. У разі використання досліджень, ідей або висловів інших
науковців автор повинен оформлювати їх належним чином у вигляді посилань або цитат.
4.3.2. Плагіат може мати різні форми: від презентування чужої роботи як авторської до
копіювання або перефразування істотних частин чужих робіт (без зазначення авторства) і
до претендування на привласнення результатів чужих досліджень. Плагіат у всіх формах є
неправомірною та незаконною діяльністю і є неприйнятним.
4.4. Множинність, надмірність і одночасність публікацій
4.4.1. Автор не повинен публікувати рукопис, що описує одне й те саме дослідження, яке
було опубліковано в попередніх статтях. Окрім того, автор не може одночасно подавати
одну статтю до декількох журналів. Подання одного й того ж матеріалу одночасно більш
ніж до одного журналу сприймається як неетична поведінка і є неприйнятним.
4.4.2. Публікація певного типу статей (наприклад, рекомендацій або перекладів) у більш
ніж одному журналі є в деяких випадках виправданою у разі дотримання автором певних
умов. Автори та редактори журналів, що зацікавлені в публікації певної статті, повинні
погодитися на вторинну публікацію, у якій обов’язково подано ті ж дані та інтерпретації,
що і в первинно опублікованій роботі. До списку посилань вторинної публікації
обов’язково додається посилання на первинне дослідження.

4.5. Визначення першоджерел. Автори повинні посилатися на публікації, які суттєво
вплинули на дослідження. Дані, отримані приватно, наприклад, під час бесіди, листування
або в процесі обговорення з третіми сторонами, не повинно бути використано або
представлено без письмового дозволу першоджерела. Інформація, отримана з
конфіденційних джерел, як-от оцінювання рукописів або надання грантів, не повинна
використовуватися без чіткого письмового дозволу авторів роботи.
4.6. Авторство публікації
4.6.1. Авторами публікації можуть виступати тільки особи, які зробили вагомий внесок у
формування задуму роботи, розроблення, виконання або інтерпретацію поданого
дослідження. Усі, хто зробив вагомий внесок у подане дослідження, позначаються як
співавтори. Усіх, хто зробив істотний внесок за певним напрямом у дослідному проекті,
повинно бути зазначено як учасників дослідження.
4.6.2. Автор повинен упевнитися, що всіх співавторів дослідження зазначено у статті. Так
само автор повинен гарантувати, що як співавторів не зазначено осіб, які не брали участі в
дослідженні. Окрім того, усі співавтори повинні ознайомитись із остаточною версією
роботи та погодитись із поданням її до публікації.
4.7. Питання використання людей або тварин у дослідженні. Якщо в роботі
передбачається участь тварин або людей як об’єктів дослідження, автори повинні
гарантувати, що в рукописі зазначено, що всі стадії дослідження відповідають
законодавству та нормативним документам дослідних організацій, а також схвалені
відповідними комітетами. У рукописі повинно бути чітко відображено, що від усіх людей,
які стали об’єктами досліджень, отримано інформовану згоду. Необхідно завжди
дотримуватись права на недоторканність та конфіденційність приватного життя.
4.8. Політика розкриття та конфлікти інтересів. Автори повинні надати редакції
інформацію про існування будь-яких фінансових домовленостей із компаніями або їх
окремими представниками, які можуть бути пов’язані з тематикою статті. Редакція
журналу наполягає на тому, щоб автори статей не мали фінансових відносин із компанією
(або її конкурентом), яка виробляє продукт, обговорюваний у статті. Політикою журналу
також передбачено, щоб рецензенти, асоційовані редактори та редакційна колегія в листі
до головного редактора вказували на наявність будь-яких відносин, які могли б призвести
до конфлікту інтересів, пов’язаного з розглянутим рукописом.
4.9. Істотні помилки в опублікованих роботах. У разі виявлення автором істотних
помилок у публікації, він повинен повідомити про це редактора журналу та налагодити
взаємодію з метою якнайшвидшого вилучення публікації або виправлення помилок. Якщо
редактор або видавництво отримали відомості від третьої сторони про те, що публікація
містить суттєві помилки, автор зобов’язаний вилучити роботу або виправити помилки в
якомога коротші терміни.

5. Обов’язки видавця Міжнародного журналу освіти і науки (IJES)
5.1. Видавець повинен дотримуватися принципів і процедур, що сприяють виконанню
етичних обов’язків редакторами, рецензентами та авторами журналу відповідно до цих
вимог.
5.2. Видавництво має надавати підтримку редакторам журналу в розгляді претензій до
етичних аспектів опублікованих матеріалів і допомагати взаємодіяти з іншими журналами
та/або видавництвами.
5.3. Видавець повинен сприяти належній практиці проведення досліджень і
впроваджувати галузеві стандарти з метою вдосконалення етичних рекомендацій,
процедур вилучення і виправлення помилок.
Ставлення до плагіату
Редакція журналу вважає, що використання ідей та робіт інших науковців без належного
цитування є неправомірною та незаконною діяльністю.
Копіювання будь-якої частини тексту з чужої публікації, а також із власних раніше
опублікованих робіт без належного цитування вважається плагіатом. Редакція залишає за
собою абсолютне право відхилити процес розгляду поданого рукопису, якщо він містить
невеликі або значні запозичення з інших публікацій без належного цитування, та може
скасувати публікацію за скаргою про виявлений плагіат.
Під час розгляду справ про можливі порушення редакційна колегія журналу керується
рекомендаціями, розробленими Комітетом з етики наукових публікацій (Committee on
Publication Ethics (COPE)). Журнал веде статистичний облік усіх випадків наукової
несумлінності, особливо порушень етичних принципів у наукових публікаціях.
Ретракція. Відкликання публікації.
Відкликання тексту наукової статті (ретракція) становить механізм виправлення
опублікованої інформації та забезпечення її цілісності. Ретракція також використовується
для попередження читачів про випадки дублювання публікацій (коли автори подають одні
й ті ж дані в декількох публікаціях), плагіату та приховування конфліктів інтересів, які
могли вплинути на інтерпретацію даних або рекомендації щодо їх використання.
Міжнародний журнал освіти і науки (IJES) у таких випадках керується політикою СОРЕ.
Інформація про відкликання публікації обов’язково розміщується на веб-сайті журналу.
Усі статті журналу знаходяться у відкритому доступі, тому розповсюджуються згідно з
ліцензією Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), яка дозволяє необмежене
використання, поширення та копіювання будь-якими засобами, що забезпечують належне
цитування цієї оригінальної статті.
Під час розроблення етичних стандартів редакція журналу керувалася рекомендаціями:




Видавництва Elsevier (Download — PDF).
Комітету з етики публікацій — Committee on Publication Ethics (COPE) (Download
— PDF), (Відкликання публікації (ретракція): English version).

