
Підвищення наукометричних показників авторів 
 Шляхи підвищення  наукометричних показників авторів 

 
З метою більш повного відображення 
результатів наукових робіт у світовому 
інформаційному просторі реферативну 
інформацією (автори, назва статті, ключові 
слова, анотація) рекомендується 
оформлювати трьома мовами: українською, 
російською, англійською. 
Публікації рекомендовано розміщувати у 
журналах, що індексуються тією чи іншої 
реферативною базою даних. 

  
 
 
 
 

Індексація журналів у реферативних базах даних  
Scopus 

 Основні вимоги і порядок надання журналів до БД Scopus 
 Алгоритми публікації книг і статей в журналах видавництва Elsevier для 

відображення їх у Scopus 
 Українські видання у Scopus 
 Російські видання у Scopus 
 Перелік всіх назв журналів, що індексуються у Scopus  

(в правому стовбці сторінки, у віконці "Key Links" завантажити файл "List of titles (xlsx)" 

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) 
 Правила включення журналів до РІНЦ 
 Перелік українських журналів у РІНЦ 
(у полі "Страна" ввести "Украина", натиснути "Пошук") 
  

Україніка наукова 
Вимоги до форми подання рефератів для включення в Загальнодержавну реферативну 
базу даних "Україніка наукова" та Український реферативний журнал "Джерело" 
 
Журнали, що індексуються у реферативній базі даних "Україніка наукова", мають 
відповідну позначку, яка розміщується на сторінці кожного конкретного наукового 
фахового видання на порталі "Наукова періодика України" 

 
  

http://health.elsevier.ru/electronic/scopus_ins_journals
http://health.elsevier.ru/for-authors/
http://health.elsevier.ru/for-authors/
http://www.jsi.net.ua/journals/scopus.html
http://health.elsevier.ru/about/news/?id=899
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
http://elibrary.ru/projects/events/vak_info.asp
http://elibrary.ru/titles.asp
http://www.library.kpi.ua/system/files/form.doc
http://www.library.kpi.ua/system/files/form.doc
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/index.html
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/index.html
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/index.html
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За матеріалами інтернет-ресурсів 
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