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Де я може дізнатися чи моя 

публікація проіндексована? 

Для Scopus: https://www.scopus.com  

Для Web of Science Core Collection: https://apps.webofknowledge.com  

Що таке DOI? 
DOI (Digital Object Identifier) – це ідентифікатор цифрового об'єкту, який є унікальним для Вашої статті. Дізнатися 

більше? Тут: http://bit.ly/38HAWIh та http://bit.ly/3tlMnx4   

Де знайти DOI моєї публікації? DOI вашої публікації можна дізнатися на сторінці публікації на сайті видавця або на сайті Scopus чи Web of Science.  

Як дізнатися предметну 

категорію у Scopus, закріплену 

за кафедрою? 

Предметні категорії кафедр розміщені на сайті за посиланням: https://science.snau.edu.ua/rco-informs/premiyuvannya-

scopus-woscc/subjectareas/  

Що таке ISSN журналу? 
ISSN (англ. International Standard Serial Number) — унікальний номер, що використовується для ідентифікації 

друкованого або електронного періодичного видання. Складається з 8 цифр. 

Як дізнатися ISSN номер 

журналу? 

ISSN номер журналу можна дізнатися на веб-сторінці журналу або на сторінці журналу у Scopus чи Web of Science 

Як дізнатися квартиль журналу 

(джерела)? 

Для Scopus: 1) переходимо за посиланням: https://www.scimagojr.com/  

2) вводимо ISSN номер Вашого журналу; 3) визначаємо предметну категорію; 4) визначаємо квартиль. Детальніше 

тут: ІНСТРУКЦІЯ  

Для Web of Science Core Collection: визначаємо, в якому індексі цитування перебуває журнал; Якщо журнал 

індексується у Emerging Sources Citation Index, то визначення квартилю не можливо, оскільки ці журнали не мають 

імпакт-фактора. Для таких журналів коефіцієнт дорівнює 0,75 

Якщо журнал індексується у Social Sciences Citation Index або Science Citation Index Expanded переходимо у Journal 

Citation Reports за посиланням: https://bit.ly/3cxO4Rp  

і виконуємо шість кроків описаних тут: ІНСТРУКЦІЯ  

Хто ініціює преміювання за 

публікацію у Scopus та Web of 

Science Core Collection? 

Процес ініціюється НПП, яка (який) готує подання за зразком.  

Подання має БУТИ ПОГОДЖЕНО ІЗ УСІМА СПІВАВТОРАМИ ЗІ СНАУ, незалежно від їх факультетської 

приналежності. Якщо авторський колектив із СНАУ виходить за межі одного факультету, то ПОДАНЬ МАЄ БУТИ 

СКІЛЬКИ, СКІЛЬКИ ФАКУЛЬТЕТІВ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ АВТОРИ.  

Подання підписується деканом і передається на погодження проректором з наукової роботи, проректором з науково-

педагогічної, економічної та інноваційної діяльності, завідувачем НДЧ, начальником планово-фінансового відділу.  

Порядок і шаблони документів можна знайти тут: https://science.snau.edu.ua/rco-informs/premiyuvannya-scopus-

woscc/instructions/  
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