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Важливе зауваження:
в презентації я подаю власний
досвід та власне бачення і не
претендую на універсальність
висновків, що роблю

Мотивація публікуватись закордоном




Publish or Parish ?


Яка є мотивація для написання якісних статей?



Яка є мотивація для написання неякісних статей?

Де та що публікувати?


Підручники/посібники, «тези»



ВАКівські статті



Монографії, working papers, discussion papers, policy papers



Блоги, публіцистика



«Закордонні» видання



Peer review закордонні видання

З чого почати, перші кроки




Вчіть англійську мову


Для читання іноземних статей



Для поїздок на конференції



Для листування з потенційними співавторами



Для подачі аплікації на програму Фулбрайта!

Вчіть критичне мислення/Academic writing


Правила формальної логіки



Написання есеїв



Чітко формулювати думки



Пишіть блог, повідомлення в фейсбук

З чого почати, подальші кроки




Їдьте на міжнародні конференції, семінари чи літні школи


Важливо отримувати коментарі щодо зробленого дослідження



На конференціях можна отримати такі коментарі безкоштовно



На добрих конференціях коментарі можна отримати навіть якщо вашу статтю не
приймуть на конференцію



Шукайте контакти та співавторів



Шукайте ідеї

Подавайтесь на дослідницькі гранти


Подача на грант – це майже написана стаття



Можливості робити серйозні/коштовні дослідження



Більше поїздок, більше контактів, більше можливостей

Пишемо статтю в peer review journal






Як ми пишемо статтю


На чому ми концентруємо увагу, коли пишемо статтю?



На чому ми концентруємо увагу, коли читаємо статтю?



Abstract, Conclusions, Limitations\Directions for further research



Питання другого порядку: Як стаття вплине на подальший розвиток науки?

Є написана стаття


Перевірте мову – дайте почитати колезі



Зробіть професійну редакцію (native speaker vs. professional editor)

Пошук журналу


Вузька спеціалізація = журнал



Подивіться ваш список посилань



Погугліть

Пишемо статтю в peer review journal




Стаття написана, журнал вибрано. Що далі?


Реєстрація в системі подання журналу



Вивчення вимог: оформлення джерел, таблиці, малюнки, дозволи на
використання певних матеріалів, тощо



Написання Cover letter редактору/редакції



Відсилаємо, чекаємо



Як довго чекати?

Що ви отримаєте у відповідь


Відмова + відгуки рецензентів



Прохання доопрацювати + відгуки рецензентів



Прийняття без застережень – такого я не бачив

Пишемо статтю в peer review journal




Якщо відмова


Аналізуємо чому було відмовлено (погана стаття, не відповідає вимогам
журналу, має певні нюанси, наприклад етичні)



Подаємо без змін в інший журнал, або



Змінюємо і подаємо в інший журнал, або



Залишаємо як discussion paper

Якщо прохання доопрацювати


Доопрацьовуєте згідно зауважень, знову даєте на редакцію (бажано)



Пишете супровідного листа редактору/редакції з вказанням зроблених змін та
додатковими поясненнями

Пишемо статтю в peer review journal


Ваша стаття прийнята!




Останні правки

Починаємо процес з початку, але


Вже легше подаватись на наступні гранти



Вже легше шукати співавторів чи працювати з тими що є



Вже ви маєте контакт з редактором



Ви вже маєте Досвід

Загальні висновки


В світі близько 70% нових компаній банкрутують в перший рік існування.
Тому отримавши свою першу відмову – не розчаровуйтесь в академічному
«бізнесі»



Не всі закордонні журнали є якісними. Визначте свою пріоритети:
кількість чи якість. Не вимірюйте статті та наукові праці в «друкованих
аркушах»



Поширюйте свої публікації через working papers – далеко не всі мають
доступ до онлайн баз журналів



Будьте уважні до деталей. Попробуйте себе в якості рецензента



Запрошуйте/шукайте співавторів. Ви будете впевнені, що хоч хтось читає
ваші статті 

Дякую!
Запитання?

