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Is the topic scientifically relevant considering the journal pro...
file?
Чи є тема відповідною науковому профілю журналу
Is the topic scientifically relevant and useful?
...
Чи є тема науково актуальною і практично корисною?
The article's title reflects the content and purpose of the arti...
cle
Назва статті відображає зміст і мету цієї статті
The abstract is concise and relevant (up to 50-70 words)
Абстракт є коротким, відповідним змісту і якіснимі (до 50- ...
70 слів)
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...
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...
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...
Вступ містить чітко поставлені цілі
Is the scientific argument logical and persuasive?
...
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Conclusions illustrate the research results, findings and recommendations showing what is new and giving suggestions
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...
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The references are full and grounded?
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посилань і літературних джерел ?
Is the article in compliance with the Instructions for authors,
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b. to published after minor changes
може бути опублікована після незначних змін
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d. to rejected
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