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Структура 

статті 

Зовнішній  

погляд 

Наукова  

стаття 

Внутрішній 

погляд 

 

Рецензу- 

вання 

Основні складові наукової статті 



Зовнішній  

погляд 

Зовнішній погляд 

Рубрикація 

Наукова 

область 

Привабливість 

Цільова аудиторія 



Наукова область 



Рубрикація 

Було введено рубрики, які відображають основні 

напрями журналу:  

 - Semiconductor physics; 

 - Hetero- and low-dimensional structures; 

 - Physics of nanoelectronic devices; 

 - Linear and nonlinear solid-state optics; 

 - Optoelectronics and optoelectronic devices; 

 - Quantum electronics; 

 - Sensors. 

Крім цього було введено додаткові рубрики: 

 - Lectures, Presentations; 

 - History; 

 - News from laboratories; 

 - Personal … 



Привабливість (1) 

Within the framework of EPS Forum “Physics 

and Society activities in the period 2018 – 

2019”, some perspectives were developed.  

Within the framework of EPS Forum “Physics 

and Society activities in the period 2018 – 

2019”, some perspectives were developed. 

They address to the social dimension of 

science and the grand challenges in Physics to 

bring radical changes in developed societies, to 

raise standards of living on the global scale and 

provide basic understanding the nature due to 

the program Horizon 2050.  

 

 

 



Привабливість (2) 

Recent advances have concerned novel types 

of charge and spin ordering, new magnetic and 

superconductive systems, multiferroic 
systems, switching between different orderings 

by tuning a parameter (e.g., pressure, density, 

electronic excitation by radiation) but also the 

absence of ordering in a number of key 

systems.  

The advent of new states of matter will open the 

way to novel applications in the field of 

electronics, thermodynamics, sensorics, 

biology, health, and medicine. 



Привабливість (3) 

- search for new materials (ultra-thin, two-

dimensional materials, molecular electronics, 

polymer systems, self organization; auto-

assembly, materials growth, clean and 

sustainable fabrication techniques);  

 

- sensors and their applications (climate 

change, sensing composition of atmosphere 

and clouds, forest detection, water quality, 

health care sensors, SERS, organic electronics, 

industrial monitoring, etc). 



Привабливість (4) 

Nanoferroics: state-of-art, gradient-driven 

couplings and advanced applications 

(Author's review - invited article). 

 

A.N. Morozovska, I.S. Vorotiahin, 

Ye.M. Fomichov, C.M. Scherbakov 

 

SPQEO,2018, 21, 2 139-151 
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CURRENT-VOLTAGE CHARACTERISTICS OF THE 

INJECTION PHOTODIODE BASED ON M(IN)-NCDS-

PSI-M(IN) STRUCTURE 

Current-voltage characteristics of the injection 

photodiode based on M(In)-nCdS-pSi-M(In) structure 

 

Effect of ultrasound irradiation on the electro-

physical properties of the structure  of M(Al)-

O(Al2O3)-S(CdTe) 

Effect of ultrasound irradiation on the electro-

physical properties of the structure  of Al-Al2O3-CdTe 
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Рецензування у SPQEO 

Topicality of the work 
 The work is of high quality and relates to 

the actual direction  

 The work presents new or original results 

in traditional fields and gives adequate 

interpretation  

 The work has no principal new 

experimental or theoretical data  

 The work has no new knowledge  

 Other 

  

Breadth of the scientific topic 
 Interesting for wide circle of specialists 

working in the areas of natural 

science  

 Interesting for wide circle of specialists 

working in adjacent scientific 

areas  

 Interesting for wide circle of specialists 

working in narrow scientific 

areas  

 Interesting only for specialists of narrow 

scientific areas 

 Other  

Ideological level of the work 
 The work presents a development of 

original idea  

 The work presents a development of actual 

known idea 

 The work does not contain a scientific 

novelty  

 Other 

Experimental level of the work  

 The work is of high quality and suggests entirely 

new experimental evidences  

 The work is of enough quality   

 The work is of not enough high quality and uses 

old methods or known data  

 Other 



1. Тільки написання власноруч статей може навчити 

писати статті. І не тільки статті, а й дисертації, 

проекти, монографії тощо. 
 

2. Гарна стаття – це стаття у сучасному тренді 

наукових досліджень та викликів суспільству. 
 

3. Чим більше статей написано, тим вище їх якість. 

Висновки 



 

Творчої наснаги та 

успіхів. 

Щиро дякую  

за увагу 


