ПОЛОЖЕННЯ
про редакційну колегію Міжнародного електронного науковопрактичного журналу «WayScience»

I. Загальні положення
1. Засновником Міжнародного електронного науково-практичного
журналу «WayScience» (далі – журнал) є ФОП Мареніченко В.В. (далі –
засновник).
2. Редакційна колегія журналу (далі – редакційна колегія) – колегіальний
орган, який визначає редакційну політику щодо об’єктивного висвітлення
результатів наукових досліджень українських і зарубіжних авторів журналу.
3. Редакційна колегія здійснює діяльність відповідно до законодавства
України та Положення про редакційну колегію Міжнародного електронного
науково-практичного журналу «WayScience» (далі – Положення).
4. У цьому Положенні визначені порядок створення та склад редакційної
колегії, повноваження головного редактора, права та обов’язки її членів.
5. Головний редактор та члени редакційної колегії обираються на період
без визначеного терміну до моменту, коли одна із сторін (засновник або
головний редактор (члени редакційної колегії)) не повідомить іншу сторону
щодо припинення участі у складі редакційної колегії у письмовій формі (або
сканована версія в електронній формі).

II. Порядок створення та склад редакційної колегії
1. Редакційна колегія створюється з метою провадження діяльності з
питань функціонування журналу, що, зокрема, передбачає забезпечення
якісного незалежного рецензування за необхідності та за запитом головного
редактора наданих для публікації матеріалів вченими, які здійснюють
дослідження за визначеною спеціальністю.
2. Редакційна колегія у складі головного редактора та її членів
створюється відповідно до рішення засновника журналу.

III. Повноваження головного редактора
1. Організовує роботу редакційної колегії відповідно до цього
Положення.
2. Скликає за необхідності засідання редакційної колегії, визначає місце,
час їх проведення і головує на них.
3. Надає пропозиції засідання засновнику журналу, який приймає
вирішальне рішення щодо можливості їх реалізації.
4. Ініціює питання щодо виключення або включення члена редакційної
колегії засновнику журнала.
5. Доручає членам редакційної колегії рецензування (звертається з
проханням про рецензування до вчених, які не входять до складу редакційної
колегії) авторських публікацій.
6. Визначає порядок і терміни рецензування авторських публікацій.
7. За результатами рецензування вносить пропозиції щодо включення
прорецензованих статей до чергових номерів журналу.

IV. Права та обов’язки членів редакційної колегії
1. Члени редакційної колегії мають право:
- вносити пропозиції про зміни та доповнення до цього Положення;
- вносити пропозиції щодо діяльності журналу;
- безкоштовно 1 раз на рік публікувати статтю в черговому випуску
журналу.
2. Члени редакційної колегії зобов’язані:
- рецензувати за необхідності та за запитом головного редактора
авторські публікації залежно від визначеної наукової спеціальності;
- надавати у письмовій формі (або скановані версії в електронній формі)
за необхідності та за запитом головного редактора рецензії на відрецензовані
статті з обов’язковою вказівкою на рекомендацію їх до друку; необхідність
доопрацювання або відхилення;
- бути у складі організаційного комітету за необхідності у заходах, які
проводяться журналом (конференції, наукові форуми, дискусії, симпозіуми,
тренінги та інші).

