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Посібник користувача 
 

“Open Review Hub” - це онлайн-платформа, яка забезпечує процес Open Peer Review (відкрите 
рецензування), що передбачає відмову від анонімності та перехід від закритого допублікаційного 
рецензування до відкритого постпублікаційного рецензування. 

 

Алгоритм подачі статті 

1. Підготовка матеріалів статті 
Submitted papers should be laid out in compliance with templates available from the conference 

website (Important Documents - Template) 

 

2. Реєстрація на сайті https://openreviewhub.org  
Для цього обираємо кнопку «Login» у правому верхньому куті або перейшовши за посиланням 

https://openreviewhub.org/user. Реєстрацію можна здійснити використовуючи соціальні мережі (Google+ або 
Facebook) або перейшовши на вкладку «Create new account» та заповнивши відповідні поля 

 

 

Обов’язковою вимогою щодо реєстрації на сайті є представлення свого ORCID ID. Якщо у Вас ще немає 
цього ідентифікатора – здійсніть реєстрацію на сайті https://orcid.org/register (реєстрація займе не більше 1хв). 
Зробіть Ваш профіль ORCID видимим для всіх користувачів 

Приклад заповнення реєстраційної форми представлений на наступній сторніці 



 

 

Зареєструвавшись на сайті Ви можете редагувати та додавати додаткову інформацію про свою 
діяльність. Для цього обираєте вкладку «Edit» на сторінці профілю. 



 

 

3. Подача статті 
Переходите на сайт конференції, що вас зацікавила, та на головній сторінці обираєте кнопку «Add 

Submit an application» 

 

 

 

 

Приклад заповнення реєстраційної форми 



 



 



Після збереження форми, на ваш е-mail (перевіряйте, будь ласка, папку спам) прийде лист-
підтвердження подачі тез, наступного змісту: 

 

 

4. Перевірка статей 
Secretary check your article to make sure you have submitted everything correctly. Це може зайняти 

певний час. Many articles fail these checks the first time round so don't worry if this happens to you! 

Основними причинами відхилення статті на цьому етапі можуть бути: 

 невідповідність тематиці; 
 недотримання вимог щодо оформлення статті та певної структури, запропонованої журналом 

(визначеного шаблону); 
 відсутність ключових елементів, таких як назва, інформація про авторів, ключові слова, список 

використаних джерел, тощо; 
 значні граматичні та стилістичні помилки в тексті; 
 незрозумілість представлених у статті схем та ілюстрацій; 
 присутність плагіату. 

Секретар надсилає коментар про причину відмови та видаляє вашу заявку із системи. Ви отримаєте e-
mail наступного змісту 

 



5. Внесення змін та повторне надсилання заявки 
Більшість авторів повторно надсилають свої статті протягом 1-2 днів 

 

6. Ваша заявка пройшла попередню перевірку і прийнята для 
рецензування 
Про прийняття статті для рецензування Ви отримаєте наступне повідомлення на e-mail 

 

 

Після підтвердження, стаття буде представлена на сторінці «All Submitted Papers» сайта конференції.  

 

Усі користувачі зможуть її бачити, читати, поширювати через соціальні мережі та коментувати. 



Приклад представлення статті на сайті 

 

 

 



7. Пошук рецензентів 
Автори тез, також мають можливість долучитись до пошуку рецензентів. Для цього потрібно обрати 

кнопку «Finding reviewers» на сторінці статті.  

 

 

 

Здійснювати пошук рецензентів можна за тематикою та науковими сферами.  

 
Обравши рецензентів, які найбільше відповідають тематиці статті, переходимо на його профіль в 

системі та обираємо кнопку «Invitation Letter to Review» 



 
 

У представленій формі, в полі «Paper Title» вказуємо назву статті, яку потрібно прорецензувати, та 
зберігаємо запрошення 

 
Рецензент отримає електронного листа з проханням прорецензувати вказану статтю. 

 
 



Мінімальною кількістю для прийняття рішень є 2 позитивні рецензії. Рішення про додаткове 
рецензування може бути прийняте в наступних випадках: 

 якщо автор статті не погоджується із висновком рецензента, і надіслав аргументований 
коментар; 

 якщо рішення однієї з рецензій негативне. 

Усі рецензії публікуються на сторінці відповідної статті із зазначенням даних про рецензента. 

 

 

 

Усі користувачі також можуть коментувати та поширювати через соціальні мережі представлену 
рецензію 

Приклад рецензії представлений на наступній сторінці 



 

  

8. Внесення змін та надсилання нової версії статті 
Якщо рецензент надав негативний відгук та рекомендації внести зміни до статті, автор повинен 

надіслати нову (із внесеними змінами) версію статті, яку прикріплює із відповідним коментарем на сторінці 
уже поданої статті.  

Стаття надсилається двох форматів DOC та PDF 

 



 

Коментар із прикріпленою новою версією статті має наступний вигляд 

 



Як стати рецензентом 
 
Користувачі, які зареєстровані на сайті https://openreviewhub.org, мають науковий ступінь та ведуть 

активну наукову діяльність,  можуть бути також рецензентами та здійснювати свій вклад в розвиток науки 

Для того щоб мати змогу рецензувати статті, необхідно на сторінці свого профілю або будь-якої 
представленої статті, обрати кнопку «Apply to Become a Reviewer» та заповнити реєстраційну форму 

 

 

 

Приклад заповнення реєстраційної форми поданий нижче 



 



Ви отримаєте електронний лист із підтвердженням на роль рецензента (це може зайняти певний час)  

 

 

Після цього, як Вам надано роль рецензента – можете заходити на сайт, обирати статті, що 
відповідають вашій науковій тематиці та додавати свої рецензії 

 

 

 

 

 

Приклад форми рецензії поданий на наступній сторінці 



 


