До уваги науковців ЛДУФК!
У зв'язку з випадками недобросовісної видавничої практики варто уважно
ставитися до співпраці з особами та компаніями, що пропонують платні
публікації в журналах, ніби індексованих в БД Scopus.
Рекомендуємо не подавати статті в журнал, якщо:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

обіцяють включити публікації в Scopus і Web of Science за гроші
(особливо посередники);
висока періодичність видання;
велика кількість статей в кожному номері журналу (або занадто велика
кількість прийнятих на конференцію тез);
заочна форма проведення конференції (як правило, якщо матеріали
конференції індексуються в Scopus або Web of Science, обов'язковою умовою є
очна участь автора в роботі конференції та виступ з доповіддю);
заявлена виключно електронна форма публікації;
відсутність рецензування надісланих матеріалів;
прохання сплатити організаційний внесок (за участь в конференції,
публікацію матеріалів) до рецензування;
заявлений короткий термін публікації (як правило, індексація в
міжнародних базах цитування відбувається протягом 6–8 місяців після
завершення роботи конференції);
відсутність збірника матеріалів попередніх конференцій з аналогічною
назвою в Scopus або Web of Science, або присутність в базах лише кількох
статей з цих конференцій.
Рекомендуємо перед поданням статті для публікації:

•

•

•

самостійно перевірити список журналів, що індексуються в БД Scopus
або Web of Science. Якщо журнал має логотип Scopus на своєму веб-сайті, це
не означає, що він індексується в Scopus. Перш за все, перевірте
загальнодоступний список міжнародних журналів, індексованих в Scopus. Для
цього слід використовувати сайт видавництва Elsevier, або скористатися
опцією „Browse sources” на офіційній сторінці Scopus;
самостійно здійснити пошук журналів, що індексуються в БД Scopus
(використовуйте пошук за назвою журналу або конференції в БД Scopus і
перевірте, чи доступний контент даного журналу в інтернет; переконайтеся, чи
дійсно журнал індексується);
якщо сумніваєтеся, чи включений журнал у БД Scopus, надішліть запит
на електронну пошту Scopus Helpdesk, і Вам повідомлять, чи індексується (або
чи буде проіндексований найближчим часом) даний журнал в БД Scopus.

Наголошуємо, що науковцям слід обережно ставитися до оголошень і
розсилок, які рекламують послуги щодо публікацій та розміщення статей в БД
Scopus. Видавництво Elsevier не співпрацює з посередниками, що пропонують
подібні послуги. Не дозволяйте себе обманювати за допомогою
несанкціонованого використання співзвучних назв, а також логотипів продуктів
і сервісів компанії Elsevier і бази даних Scopus. Видавництво Elsevier не має
відношення до подібних розсилок і сервісів, як і до компаній, що надають
подібні послуги.

