Визначення результатів діяльності редакційних колегій
наукових фахових видань Херсонського державного університету (за 2020 р.)
№

Критерії

І Якість видання
1. Наявність свідоцтва про державну реєстрацію видання:
- за двомовною назвою (укр.-англ.) та змішаними мовами
видання
- українською мовою
- із загальнодержавною та/або зарубіжною сферою його
розповсюдження
- із загальнодержавною сферою його розповсюдження
2. Наявність ліцензії (Criative Сommons)
3. Наявність:
- ISSN-Print та ISSN-Online
- ISSN-Print
- ISSN-Online
4. Дотримання заявленої періодичності видання
5. Наявність у видання та статей міжнародного цифрового
ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier)
6. Внесення до наукометричних, бібліометричних баз даних та
платформ:
- Scopus, Web of Science (для кожної бази);
- країн, які входять до Організації економічної
співробітництва та розвитку та /або Європейського
Союзу (у т.ч. Index Copernicus International) (для кожної
бази);
- інші НБД (для кожної бази)
7. Розміщення на платформі «Наукова періодика України» в
Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН
України
8. Наявність двомовного веб-сайту (укр.-англ.) та стан його
наповнення:
- політика (мета і завдання) видання;
- склад редколегії (редакційної ради (за наявності)) із
зазначенням наукового ступеня, звання та основного
місця роботи;
- процедура рецензування та дотримання редакційної
етики;
- наявність інформації щодо критеріїв рецензування;
- наявність єдиних вимог для авторів стосовно оформлення,
подання та критеріїв відбору статей для оприлюднення;
- повні тексти статей;
- анотації англійською мовою обсягом не менше 1800
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знаків, включаючи ключові слова, для
неанглійськомовних статей;
- анотації українською мовою обсягом не менше 1800
знаків, включаючи ключові слова, для англійськомовних
статей;
- інформація про періодичність видання;
- зазначення спеціальності(-ей), що відповідає (-ють)
науковому профілю видання;
- наявність інформації про типи статей;
- наявність e-mail, контактнів телефонів редколегії видання
(не менеджерів від видавця);
- наявність електронного архіву номерів журналу
(повнотекстового та реферативного), доступного для
перегляду та завантаження:
- більше ніж три роки
- за останні три роки
- за останні два роки
Відповідність англійського інтерфейсу веб-сайту видання його
українській версії
Наявність h-індекса цитувань наукового видання, що має
бібліометричний профіль в системі Google Scholar:
- більше 20
- 11-19
- 1-10
Входження в «Топ-100 наукових фахових видань України» за
версією Google Академії:
- 1– 10
- 11– 29
- 30– 44
- 45– 60
- 61–100
Наявність видання у фондах бібліотек і установ відповідно до
додатку 1 до постанови КМУ від 10.05.2002 № 608
Редакційна колегія

13. Відповідність редакційної колегії видання вимогам наказу
Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32 (за
умови рішення вченої ради ХДУ та наказу ректора)
14. Наявність у складі редколегії зарубіжних та вітчизняних
науковців, які мають індекси цитування у міжнародних НМБ
Scopus, Web of Science:
- 5 і вище
- 4
- 3
- 2
- 1
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ІІІ Якість рецензування
15. Залучення до рецензування вчених, які за останні 3 роки мають
не менше 1 публікації у виданнях, включених до Переліку або
закордонних виданнях включених до Scopus, Web of Science,
або мають монографії чи розділі монографій, видані
міжнародними видавництвами, що належать до категорії «А»,
«В» або «С» (за наявності рецензії вчених на статті видання)
16. Наявність рецензій, підписаних рецензентами звичайним або
цифровим електронним підписом
17. Відповідність політики видання вимогам Committee on
Publication Ethics (COPE) (підтримка найвищих етичних
стандартів наукових досліджень)
IV Якість статей
18. Наявність ORCID
19. Наявність УДК, що відповідає профілю журналу
20. Наявність повної інформації про автора
21. Наявність розширених анотацій (не менше 1800 символів):
- англійськомовних - для не неанглійськомовних статей;
- неанглійськомовних - для англійськомовних статей
22. Наявність транслітерованого списку використаних джерел
латиницею (АPА, Chicago та інші)
23. Інформація про дату подання статті до редакції
24. Інформація про дату публікації статті
Максимальна кількість балів – 100
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