
Biopolymers and Cell – святкує 30 річчя! 

 

Журналу Biopolymers and Cell виповнилося 30 років! За ці 

роки надруковано більше 2200 публікацій, з яких біля 260 

оглядів, 1670 статей, 160 коротких повідомлень, решту 

склали новини, інформація про наукові заходи, рецензії на 

книги та підручники, біографічні портрети вчених та інше  

 

Заснований академіком НАН України, професором 

Геннадієм Харлампійовичем Мацукою і завдяки його 

професійним контактам, організаторським здібностям та 

винятковим людським якостям з перших випусків 

«Биополимеры и клетка» до кола редакторів, рецензентів і 

авторів вдалося залучити відомих науковців з багатьох 

визнаних наукових центрів Радянського Союзу, а якісні та 

цікаві публікації дозволили завоювати широку читацьку 

аудиторію.  

За 30 років в журналі друкувалися роботи виконані в 45 країнах: Україні, Росії, Франції, 

США, Великій Британії, Швеції, Білорусі, Польщі, Австрії, Німеччині, Казахстані, 

Вірменії, Швейцарії, Туреччині, Індії, Пакистані, ПАР, Італії, Латвії, Бразилії, 

Нідерландах, Румунії, Хорватії, Чехії, Словаччині, Боснії і Герцеговині, Македонії, 

Угорщині, Сербії, Грузії, Греції, Фінляндії, Узбекистані, Венесуелі, В’єтнамі, Лівані, 

Молдові, Пуерто-Ріко, Литві, Естонії, Болгарії, Японії, Бельгії, Тайвані, Австралії. 

З 2003 року головним редактором журналу є академік НАН 

України, професор Єльська Ганна Валентинівна, і завдяки її 

ініціативі та наполегливій праці в 2006 році був створений 

англо-мовний веб сайт видання на якому окрім оригінальних 

публікацій українською і російською мовами були розміщені 

переклади статей англійською. Протягом 2008 року за 

пропозицією Google було оцифровано весь повнотекстовий 

архів починаючи з першого випуску 1985 року і поступово 

він був розміщені в вільному доступі на сайті видання.  



Сьогодні одним з основних місць пошуку наукової інформації стає Інтернет, але, 

враховуючи чисельність різноманітних, інколи не перевірених джерел інформації в 

Інтернеті, науковці орієнтуються на роботу з «перевіреними» агрегаторами наукової 

літератури, які відповідально ставляться до добору видань які індексують. Саме тому 

для журналу важливо бути представленим у певних як науко метричних, так і 

реферативних базах даних. На сьогодні журнал індексується в Scopus, Elibrary, Google 

Schoolar, DOAJ, Medical Journal Links, EBSCO, HINARI, Ulrich's Periodicals Directory, 

Джерело, ВИНИТИ та інші. У найближчих планах – розмістити журнал в MEDLINE та 

одержати Impact Factor від Thomson Reuters. На сьогодні ми маємо досить непоганий 

показник Cites per Doc. за 2013 рік (2y) = 0.417, який розраховується SCImago Journal & 

Country Rank за формуло impact factorTM (Thomson Reuters) з використанням матеріалів, 

проіндексованих Scopus. Зважаючи на те що Scopus охоплює близько 22 тисяч видань, 

а Thomson Reuters – 12000, можна вважати, що Cites per Doc є більш точно 

розрахованим показником по відношенню до Impact FactorTM . 

Багато було сказано про складнощі цитувань кириличного видання, особливо, якщо 

воно офіційно має назву лише українською (або російською) мовою і не вказано як 

офіційно (закріплено через ISSN) це видання називається англійською. Часто читачі 

при цитуванні транслітерують назву на власний розсуд, що повністю унеможливлює 

підрахунок цитувань. Так до 2009 року у журнала було п’ять варіантів назв: дві 

офіційні згідно свідоцтва реєстрації: «Биополимеры и клетка», «Біополімери і клітина» 

та ще три: «Biopolimery I kletka», «Biopolimery I klityna» «Biopolymers and Cell» –

сгенеровані авторами і, звичайно, жодна база даних не розрахована на визначення 

цитувань такої кількості варіантів назв одного журналу. Тому у 2009 році журнал 

офіційно перереєстрували з єдиною назвою «Biopolymers and Cell» та офіційним 

скороченням Biopolym. Cell. Користуючись нагодою ще раз звертаємо увагу авторів на 

необхідність при цитуванні використовувати саме цю назву. 

Зважаючи на вимоги певних міжнародних баз даних з 2009 року список літератури 

друкується лише англійською мовою в певних випадках застосовується транслітерація..  

У 2012 році була підписана угода про співробітництво з CrosRef, протягом 2013 року, 

всі статті опубліковані в журналі за всі роки отримали індекс doi – digital object 

identifier –- ідентифікатор цифрового об’єкту, який дозволяє знайти електронний 

документ, навіть якщо буде перебудований вебсайт і змінено гіперпосилання на нього. 

З 2014 року працює новий тримовний веб сайт видання, що значно розширило 



аудиторію читачів журналу, і найближчими днями ми очікуємо 50 000 відвідувача 

сайту. 

Чимало диспутів на засіданнях редакційних рад було присвячено питанню якою мовою 

друкувати статті але, беручи до уваги що англійська визнана науковою мовою світу, 

поступово частка статей опублікованих англійською зростала і з 2014 року всі статті 

виходять лише англійською мовою. Це дозволило збільшити аудиторію авторів, читачів 

а також запросити до участі у роботі редакційної колегії провідних вчених інших країн. 

На сьогодні половина редакційної ради складають спеціалісти, які працюють у 

наукових установах Франції, США, Польщі, Японії, Великої Британії, Латвії, Білорусі, 

Російської Федерації.  

Всі подані до розгляду матеріали розглядаються або на засіданні редакційної колегії 

або відповідальним за певну рубрику редактором, призначається два незалежних 

рецензента, які є фахівцями в даній галузі. Беручи до уваги їхні рекомендації та 

зауваження стаття або відправляється на доопрацювання, або відхиляється, в 

неоднозначних випадках можливе призначення третього рецензента. Поступово 

переходимо від схеми single-blind рецензування (коли рецензент має можливість узнати 

прізвища і установу де виконувалась робота, але автори в жодному випадку не 

інформуються, хто рецензує їхню роботу), до double blind (ні автори ні рецензенти не 

розкриваються). Доопрацьований варіант рукопису, рекомендований рецензентами до 

друку, та перевірений на відсутність плагіату розглядається редколегією та 

затверджується в певний номер. Журнал дотримується міжнародних стандартів 

оформлення публікацій: з 2010 року для експериментальних статей обов’язковим є 

наявність саме структурованого резюме, з 2014 року для оформлення переліку 

літератури використовується Vancouver reference style. Особлива увага звертається на 

дотримання біоетичних норм проведення експериментів та аспектів авторського права. 

Застосовуються сучасні технології для підготовки, тиражування, розповсюдження та 

реклами журналу. З останніх цікавинок є можливість підписатися на розсилку 

електронною поштою змісту нових номерів. Це дозволяє читачам першими прочитати 

матеріали нового номера як тільки він з’являється на сайті у вільному доступі. З 2015 

року розпочато співпрацю з Видавничим домом Академперіодика, і ми розраховуємо 

на підвищення друкарської якості видання. З нагоди нашого невеличкого ювілею 

дякуємо всім, хто протягом цих років доклали свій розум, час, натхнення, на розвиток 

видання!  

Редакція журналу 


