ПАМ’ЯТКА
для науково-педагогічних, наукових працівників та осіб, що навчаються у
Сумському державному університеті щодо публікації результатів наукових
досліджень
Рівень оприлюднення результатів наукових досліджень у наукових виданнях,
які індексуються базами даних Scopus та Web of Science Core Collection (далі –
WoS), визначається за коефіцієнтами впливовості видання, такими як імпактфактор (БД WoS), SNIP (БД Scopus) тощо. Рівень оприлюднення використовується
урядовими та неурядовими установами при рейтингуванні та атестації
університетів, експертизі проєктів науково-дослідних робіт, зокрема які подаються
на конкурси МОН України, атестації наукових кадрів тощо.
У зв’язку з цим, рекомендуємо науково-педагогічним, науковим працівникам
та особам, що навчаються в Сумському державному університеті, при виборі
наукового видання орієнтуватися на наступні пріоритети:
1. Науковий журнал повинен індексуватися, як правило, одночасно двома
базами даних Scopus та WoS.
2. У випадку коли науковий журнал індексується БД WoS бажаним є його
входження в одну з підбаз: Science Citation Index Expanded (SCIE) або Social
Science
Citation
Index
(SSCI)
(https://mjl.clarivate.com/search-results,
https://mjl.clarivate.com/scope-notes).
3. Кожна публікація повинна мати цифровий ідентифікатор DOI.
4. При виборі наукового журналу необхідно орієнтуватися на класифікацію
наукових журналів за даними SCIMago (https://www.scimagojr.com/journalrank.php),
згідно якого наукові журнали відносяться до різних рівнів цитованості (квартелі
Q1-Q4). Найбільш авторитетні журнали належать, як правило, до перших двох
квартелів Q1 і Q2.
5. Доцільно публікувати матеріали досліджень у журналах, що входять до
квартелю Q1 або у журналах, що входять до рейтингу Nature Index
(https://www.natureindex.com/faq#journals), зокрема, у журналах Nature, Science.
При цьому слід мати на увазі, що публікації щодо результатів наукових
досліджень, які отримані в рамках міжнародного співробітництва (міжнародних
грантів) у співавторстві з авторитетними іноземними партнерами мають більше
шансів на оприлюднення у пріоритетних виданнях.
Особлива увага в міжнародних рейтингах приділяється публікаціям за
співавторством з представниками інших організацій у т.ч. що входять до списків
Forbes та Fortune та публікаціям, які процитовані у міжнародних патентах.
6. При виборі наукових конференцій для апробації результатів наукової
діяльності необхідно віддавати превагу конференціям, матеріали яких
індексуються БД Scopus та/або WoS і мають цифровий ідентифікатор DOI.
7. Науково і науково-педагогічним працівникам та особам, що навчаються
обов’язково використовувати при оприлюднені результатів своєї наукової
діяльності ідентифікатор ORCID ID (https://orcid.org/) в метаданих до публікації.

