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Сал-Фралпзсьиа деийарапія мро опілит латиовзу досйідеель 

Менодз, яиі оолдз, аиадекірлі тсналовз на ілсі ілснзнтпії взиорзсновтюнь дйя 

опілиз режтйьнанів латиовзу досйідеель, монребтюнь вдосиолайелля. Редаинорз на 

вздавпі латиовзу етрлайів, яиі жібрайзся 16 гртдля 2012 роит мід рас торірлої 

жтснрірі Акерзиалсьиого новарзснва біойогії ийінзл (The American Society for Cell 

Biology – ASCB) т Сал-Фралпзсио, снворзйз лабір реиокелдапій, яиі онрзкайз лажвт 

Сал-Фралпзсьиа деийарапія мро опілит латиовзу досйідеель. Заийзиаєко тсі 

жапіиавйелі сноролз ж тсіу латиовзу дзспзмйіл жаявзнз мро свою міднрзкит пієї 

Деийарапії, сйяуок її мідмзсалля. 

Режтйьнанз латиовзу досйідеель рзсйеллі і ріжлокалінлі: латиові снанні, яиі 

ілоорктюнь мро лові жлалля, далі, реагелнз на мрогракле жабежмерелля; 

ілнейеинтайьла вйасліснь; койоді взсоиоивайіоіиовалі врелі. Усналовз, то 

оілалстюнь досйідеелля, тсналовз, в яизу мрапююнь врелі, на сакі врелі каюнь 

смійьлі ілнересз на монребз в опілюваллі яиосні на жларттосні режтйьнанів латиовзу 

досйідеель. Токт монрібло, тоб латиові режтйьнанз взкірювайзсь на опілювайзсь 

об'єинзвло і смраведйзво. 

Ікмаин-оаинор етрлайт расно взиорзсновтєнься в яиосні ословлого ирзнерію, жа 

домокогою яиого морівлююнь латиові режтйьнанз оирекзу врелзу на тсналов. 

Ікмаин-оаинор етрлайт, яизй рожрауовтєнься Thomson Reuters*, смерст бтв 

жамромоловалзй, яи ілснрткелн, то мовзлел домокогнз бібйіонеиаряк відібранз 

етрлайз дйя мередмйанз, а ле яи кірзйо яиосні латиовзу досйідеель, то омзсалі в 

снанні. У жв'яжит ж пзк, ваейзво рожткінз, то ікмаин-оаинор етрлайт, яи ілснрткелн 

опілиз досйідеель, кає ряд жадоиткелновалзу ледойіиів, жоирека: А) рожмодій 

пзнтваль т етрлайау вирай смонворелзй [1-3], Б) вйаснзвосні ікмаин-оаинора 

етрлайт жайееань від латиової дзспзмйілз: віл моєдлтє иійьиа, довойі ріжлокалінлзу 

нзмів мтбйіиапій, вийюрло ж орзгілайьлзкз латиовзкз досйідееллякз на огйядакз 

[1, 4], В) редаипії латиовзу етрлайів коетнь калімтйюванз (рз «саураюванз» ж) 

ікмаин-оаиноракз [5], і Г) далі, яиі взиорзсновтюнься дйя рожраутлит ікмаин-

оаинорів етрлайів є алі мрожорзкз, алі відирзнзкз дйя грокадсьиосні [4, 6, 7]. 

Нзере кз мромолтєко деиійьиа реиокелдапій тодо моирателля яиосні опілювалля 

режтйьнанів латиовзу досйідеель. Репелжовала латиова снання жайзсанзкенься 

ословлзк моиажлзиок яиосні латиовзу досйідеель, момрз не, то в кайбтнльокт мрз 

опілпі еоеинзвлосні досйідеель жроснанзке жларелля й ілсзу нзмів латиовзу 

мтбйіиапій. Токт ласі реиокелдапії орієлновалі, ласакмеред, ла мідуодз, яиі 
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мов'яжалі ж латиовзкз снаннякз, то омтбйіиовалі в репелжовалзу етрлайау, мроне 

волз коетнь і мовзллі бтнз рожсзрелі сйяуок враутвалля ілсзу ваейзвзу нзмів 

мредснавйелля латиовзу режтйьнанів, наизу, ламрзийад, яи касзвз далзу. Хі 

реиокелдапії иорзслі дйя тсналов, то оілалстюнь латиові досйідеелля, 

аиадекірлзу тсналов, латиовзу етрлайів, оргаліжапій, яиі моснараюнь кенрзиз, а 

наиое дйя оирекзу досйідлзиів. 

Хі реиокелдапії оуомйююнь иійьиа нек: 

 монрібло відковзнзся від взиорзсналля иійьиіслзу етрлайьлзу моиажлзиів, 

наизу, ламрзийад, яи ікмаин-оаинор, мрз рожгйяді мзналь тодо оілалсової 

міднрзкиз досйідеель, мрзйокт мрапівлзиів ла робонт на мроствалля мо 

сйтебі; 

 монрібло опілюванз латиове досйідеелля жа його досноїлснвакз, а ле ла 

ослові етрлайт, в яиокт воло омтбйіиовале; і 

 монрібло взиорзсновтванз коейзвосні, яиі ладає олйайл-мтбйіиапія 

(ламрзийад, смроснзнз лемонріблі обкееелля тодо иійьиосні сйів, ійюснрапій 

на бібйіограоірлзу мосзйаль т снанняу, а наиое взвранз коейзвосні ловзу 

кенрзи жларттосні на вмйзвовосні досйідеель). 

Мз взжлаєко, то багано оолдів, тсналов, врелзу на досйідлзиів вее смрзяюнь 

тдосиолайеллю кенодів опілиз латиовзу досйідеель. Таиі ироиз смрзяюнь 

жросналлю дзлакіиз взиорзсналля бійьс сийадлзу і жкісновлзу мідуодів до опілиз 

латиовзу досйідеель дйя тсіу жапіиавйелзу сноріл.  

Ті, уно мідмзсав Сал-Фралпзсьит деийарапію мро опілит латиовзу досйідеель, 

міднрзктюнь вмровадеелля пзу мідуодів опілиз латиовзу досйідеель. 

Загайьла реиокелдапія 

1. Не взиорзсновтйне етрлайьлі кенрзиз, ламрзийад, ікмаин-оаинор, яи 

домокіелзй моиажлзи яиосні оирекзу латиовзу снаней, мрз опілпі влесит 

оирекзу врелзу, т мропесі мрзйокт ла робонт, мроствалля мо сйтебі, або мрз 

мрзйлянні рісель тодо оілалствалля досйідеель. 

Дйя тсналов, що оілалстюнь досйідеелля 

2. Цінио взжларайне ирзнерії, то взиорзсновтюнься мрз опілпі латиової 

мродтинзвлосні жаявлзиів, лагойостйне, особйзво дйя койодзу досйідлзиів-
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мораниівпів, то латиовзй жкісн снанні лабагано ваейзвісзй жа иійьиіслі 

моиажлзиз мтбйіиапії, рз ремтнапію етрлайт, в яиокт вола омтбйіиовала. 

3. Прз опілпі досйідеель врауовтйне жларттіснь на вмйзвовіснь тсіу режтйьнанів 

досйідеелля (вийюраюрз касзвз далзу і мрогракле жабежмерелля), а ле 

нійьиз латиові мтбйіиапії, а наиое рожгйядайне сзроизй смеинр ілсзу 

ваейзвзу моиажлзиів, жоирека наиі яиіслі моиажлзиз, яи вмйзв ла мойінзрлі 

ріселля на мраинзрле вмровадеелля. 

Дйя тсналов 

4. Цінио взжларайне ирзнерії, то взиорзсновтюнься дйя мрзйляння рісель тодо 

мрзйокт ла робонт, меребтвалля ла мосаді на мроствалля мо сйтебі, 

лагойостйне, особйзво дйя койодзу досйідлзиів-мораниівпів, то латиовзй 

жкісн снанні лабагано ваейзвісзй жа иійьиіслі моиажлзиз мтбйіиапії, рз 

ремтнапію етрлайт, в яиокт вола омтбйіиовала. 

5. Прз опілпі досйідеель врауовтйне жларттіснь на вмйзвовіснь тсіу режтйьнанів 

досйідеелля (вийюраюрз касзвз далзу і мрогракле жабежмерелля), а ле 

нійьиз латиові мтбйіиапії, а наиое рожгйядайне сзроизй смеинр ілсзу 

ваейзвзу моиажлзиів, жоирека наиі яиіслі моиажлзиз, яи вмйзв ла мойінзрлі 

ріселля на мраинзрле вмровадеелля. 

Дйя вздавпів 

6. Робінь жларло келсзй аипелн ла ікмаин-оаинорі етрлайт яи ілснрткелні 

мроствалля, в ідеайі, мрзмзлінь мростванз ікмаин-оаинор, або е 

мредснавйяйне сзснект моиажлзиів т иолнеисні ріжлокалінлзу етрлайьлзу 

кенрзи (ламрзийад, 5-рірлзй ікмаин-оаинор, EigenFactor [8], SCImago [9], h-

index, середлій рас редагтвалля на мтбйіиапії снаней і н. д.), то дожвойзнь 

соорктванз бійьс мовле тявйелля мро етрлай. 

7. Зробінь доснтмлзк ряд моиажлзиів ла рівлі оирекої снанні, тоб снзктйюванз 

мереуід до опілиз ла ослові латиового жкіснт снанні, а ле ла бібйіокенрзрлзу 

моиажлзиау етрлайт, в яиокт вола омтбйіиовала. 

8. Смрзяйне мраинзпі відмовідайьлого авнорснва на ладалля ілооркапії мро 

иолиренлзй влесои иоелого ж авнорів. 

9. Нежайеело від ного, рз кова йде мро етрлай відирзного доснтмт, рз мро 

мередмйанле вздалля, – сиастйне всі обкееелля ла мовнорле взиорзсналля 

смзсиів йінерантрз в латиовзу снанняу, і жробінь їу доснтмлзкз відмовідло до 

тков на мравзй Creative Commons Public Domain Dedication [10]. 
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10. Сиастйне або жкелсне обкееелля тодо иійьиосні взиорзсналзу деерей т 

латиовзу снанняу, і нак, де пе дорерло, взкагайне пзнтвалля орзгілайьлзу 

досйідеель жакіснь огйядовзу снаней, тоб відданз лайееле гртмі (гртмак), яиі 

мерсзкз мредснавзйз режтйьнанз. 

Дйя оргаліжапій, яиі моснараюнь кенрзиз 

11. Бтдьне відирзнзкз і мрожорзкз, иойз ладаєне далі на кенодз, то 

взиорзсновтюнься дйя рожраутлит всіу кенрзи.  

12. Надавайне далі жгідло ж йіпелжією, то дожвойяє їу леобкеееле мовнорле 

взиорзсналля, і жабежмертйне доснтм дйя обрзсйелля далзу, иойз пе 

коейзво. 

13. Відверно говорінь мро не, то ле монермзне калімтйювалля кенрзиакз; рінио 

взжларне, то наие калімтйювалля далзкз, і яизу жауодів бтде везно дйя 

бороньбз ж пзкз жйовезваллякз. 

14. Врауовтйне варіапії нзмів снаней (ламрзийад, огйядові снанні т морівляллі ж 

орзгілайьлзкз досйідееллякз), а наиое відкіллосні ріжлзу латиовзу 

дзспзмйіл, иойз взиорзсновтєне, моєдлтєне, або морівлюєне кенрзиз. 

Дйя досйідлзиів 

15. Яито вз є рйелок иокісії, яиа мрзйкає ріселля тодо вздійелля 

оілалствалля, мрзйокт ла робонт, меребтвалля ла мосаді на мроствалля мо 

сйтебі, робінь опілиз ла ослові латиового жкіснт, а ле ла ослові 

бібйіокенрзрлзу моиажлзиів етрлайів. 

16. Яито коела, но виажтйне т смзсит йінерантрз орзгілайьлі робонз, в яизу 

вмерсе бтйо мредснавйело онрзкалі режтйьнанз, а ле огйядові снанні, тоб 

взжлалля онрзкайз ні, уно його жасйтговтє. 

17. Взиорзсновтйне ріжлокалінлі кенрзиз снаней мрз ламзсаллі конзвапійлзу / 

стмровідлзу йзснів, яи доиаж жларттосні оирекзу омтбйіиовалзу снаней на 

ілсзу режтйьнанів досйідеель [11]. 

18. Осморюйне мраинзит опілиз латиовзу досйідеель, то узбло омзраєнься ла 

ікмаин-оаинорз етрлайів; міднрзктйне і взврайне лайираті мраинзиз, яиі 

врауовтюнь, ласакмеред, жларттіснь на вмйзв иолиренлзу режтйьнанів 

досйідеель. 
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