
Якість сайтів наукової періодики 

університету як основна вимога до 

розміщення журналів у міжнародних 

наукових базах даних 

Гузь К.П., бібліотекар II категорії наукової бібліотеки ЧНТУ, 

Юркіна Н.М., провідний бібліотекар наукової бібліотеки ЧНТУ 





Web of Science 

Покриває більше 9 тис. видань 

англійською і частково німецькою мовою 

(з 1980 р.) . 

Включає три бази – 

Science Citation Index Expanded  

(природничі науки),  

Social Sciences Citation Index  

(суспільні науки),  

Arts and Humanities Citation Index  

(мистецтво та гуманітарні науки).  

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf


Scopus 

- найбільша в світі єдина мультидисциплінарна 

реферативна база даних; 

- охоплює понад 18 тис. наукових журналів 

від 5 тис. наукових видавництв світу, 

містить близько 250 російських журналів, 

13 млн. патентів США, Європи та Японії, 

матеріали наукових конференцій.  

http://jsi.net.ua/journals/scopus.html


Мінімальні вимоги  

• Авторські резюме (реферати - abstracts) англійською 
мовою. 

• Рецензування змісту. 

• Регулярний графік видання журналу. 

• ISSN (якщо журнал не має ISSN, пропонується 
посилання на сайт ISSN центру для реєстрації 
журналу). 

• Пристатейні списки літератури латиницею. 

• Вказівка на сайті журналу про дотримання 
видавничої етики та відсутності зловживань 
(недобросовісності) при виданні журналу. 



 

Категорії 

 

• Політика журналу. 

• Зміст. 

• Показник журналу. 

• Регулярність. 

• Онлайн доступ. 



Політика журналу  

• 1. Оцінювання. 

 

• 2. 4 рівня рецензування. 

 

• 3. Географічна різноманітність походження 

членів редакційної ради.  

 

• 4. Географічна різноманітність походження 

авторів. 



Зміст  

• 1. Науковий внесок у галузь знання.  

  

• 2. Чіткість рефератів. 

 

• 3. Якість і відповідність цілям і 
обсягам, що були оголошені. 

 

• 4. Читаність статей. 



Показник журналу  

• 1. Цитованість статей журналу. 

 

• 2. Значимість редакторів (перевіряється 
наявність і цитованість публікацій трьох 
членів редакційної ради: головного 
редактора і ще двох членів редакційної 
ради).  



Регулярність  

   Дотримання графіка видання  

 (випуск номера журналу без порушення графіка),  



Онлайн доступ  

• 1. Доступність змісту журналу через 

Інтернет. 

 

• 2. Доступність домашньої сторінки 

сайту журналу англійською мовою. 

  

• 3. Якість сайту журналу. 



Вимоги до журналу для 

включення: 
• Наявність ISSN. 

 

• Рецензування статей.  
 

• Географічна різноманітність членів 
редакційної ради.  
 

• Географічна різноманітність авторів.  
 

• Чітка періодичність і регулярність виходу 
чергових випусків видання.  
 

• Якісне оформлення статей.  
 

• Подання інформації англійською мовою. 
 

• Сайт англійською мовою. 



Вимоги до оформлення 

наукового періодичного 

видання: 
• Обкладинка періодичного видання.  

 

• Титульна сторінка. 
 

• Сторінка редколегії. 
 

• Зміст журналу. 
 

• Оформлення статті. 

• Правила оформлення та подання 

рукопису до журналу. 

• Інформація про видавництво. 



Вимоги до оформлення Web-

ресурсу періодичного видання: 

 

 

• Власний Web-ресурс. 
 

• Чітка структура 

сайту. 
 


