ЯК ПЕРЕВІРИТИ ЧИ ІНДЕКСУЄТЬСЯ ЖУРНАЛ У
WEB of SCIENCE АБО SCOPUS
Новий Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним
працівникам передбачає, що для присвоєння вчених звань професора
та/або доцента необхідні публікацій у періодичних виданнях, включених до
наукометричних баз Scopus або Web of Science.
У мережі інтернет з'являється все більше пропозицій швидко і недорого
опублікувати результати досліджень у журналах, включених до Scopus або
Web of Science.
У зв'язку з випадками недобросовісної видавничої практики варто уважно
ставитися до співпраці з особами та компаніями, що пропонують платні
публікації в журналах, нібито індексованих в Scopus та Web of Science.

Для того, щоби попередити всіх можливих жертв обману, 19 березня
2018 р. Міністерство освіти і науки України підготувало Листа, в якому
попереджає про фейкові видання керівників вчених (науково-технічних)
рад закладів вищої освіти (наукових установ), а також самих здобувачів
вчених звань.
Для перевірки індексації журналів у БД Web of Science та/або Scopus
звертаємо вашу увагу на такі вимоги:
WEB OF SCIENCE
Дані про журнали, що індексуються в Web of Science, можна знайти в
списку журналів на сайті Clarivate Analytics. Пошук здійснюється за
ключовим словом, назвою журналу та ISSN журналу.

Якщо журнал індексується в Web of Science, то система видасть
інформацію про журнал: заголовок, ISSN, назву та адресу видавництва
та БД Web of Science, в яку включено цей журнал.

На сайті Clarivate Analytics також можна:





здійснити пошук журнал за назвою, ключовими словами або ISSN;
переглянути список журналів;
переглянути список журналів, охоплених певною категорією;
переглянути список журналів, які змінили назву за останні 12 місяців.

SCOPUS

Інформацію про журнали, що індексуються в БД Scopus компанії Elsevier,
можна знайти у списку журналів, що індексуються у Scopus та на
сайті Scopus Preview.
Сторінка надає можливість:




завантажити повний список джерел Scopus в xls форматі;
здійснити пошук за назвою, ISSN, видавництвом;
переглянути джерела за галузями знань чи алфавітом.

На сайті Scopus Preview можна отримати наступну інформацію про
журнал:






період індексації в Scopus;
видавець журналу;
ISSN журналу;
галузь науки;
показник цитування CiteScore за рокам.

На сайті International Agency for Development of Culture, Education and
Science, розміщено інформацію про журнали (Yale Journal of Science and

Education; Oxford Review of Education and Science; Asian Journal of
Scientific and Educational Research), які не входять до переліку
індексованих видань в Scopus.

Джерело:
http://aphd.ua/yak-pereviryty-chy-indeksuietsia-zhurnal-u-web-of-science-taabo-scopus/

