Як отримати ISSN та DOI?
Шановні редактори та відповідальні секретарі наукових видань, пропонуємо до Вашої
уваги актуальну інформацію стосовно присвоєння науковим журналам ідентифікаторів ISSN
та DOI.
Як отримати ISSN?
Відповідно до інформації, вказаної на офіційному веб-сайті Міжнародного центру
ISSN з 2018 року послуга з присвоєння ISSN є платною.
Присвоєні до 2018 року ISSN вважатимуться дійсними лише після реєстрації журналу
відповідно до нових вимог.
Відповідальна особа наукового журналу може здійснити присвоєння / актуалізацію
ISSN самостійно або скористатися допомогою фахівців Науково-технічної бібліотеки
Львівської політехніки:
Присвоєння / актуалізація ISSN

Самостійно

З допомогою фахівців
Науково-технічної
бібліотеки

Крок 1. Створення облікового
запису видавця шляхом
заповнення реєстраційної онлайнформи на сайті https://issn.org

Крок 2. Підтвердження
облікового запису видавця
шляхом генерування власного
паролю

Куратор послуги:
Катерина Букатевич,
завідувач
сектору
відділу
інформаційних технологій та
комп’ютерного
забезпечення
НТБ,
вул. Професорська, 1, кім. 3

Крок 3. Здійснення оплати за
послугу реєстрації після
підтвердження облікового запису
видавця

Крок 4. Подання запиту на
присвоєння / актуалізацію ISSN з
особистого кабінету видавця

Як отримати DOI?
Відповідно до нового наказу МОН від 15.01.2018 р. № 148/31600 «Про затвердження
Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» наявність цифрового
ідентифікатора для статей журналу DOI є обов'язковою вимогою для журналів.

Отримання DOI належить до базових вимог наукометричних баз даних, індексація в
яких є умовою зарахування наукового журналу до переліку фахових видань України.
Міжнародна агенція CrossRef проводить генерування DOI для наукового журналу за
умови наявності у його веб-сайту англомовного інтерфейсу та відповідної структури:

Головна веб-сторінка наукового журналу
Загальна
інформація

Деталізована
інформація*
Архів номерів журналу

ISSN: XXXX-XXXX (Print)
XXXX-XXXX (Оnline)

Структура редакційної
колегії
Редакційна політика із
видавничої етики

– назва наукового журналу;
– наукова тематика;
– відомості про головного

Опис процедури
рецензування

редактора та відповідального

Веб-сторінка архіву номерів
журналу
Оформляється у вигляді переліку
номерів журналу за роками

Веб-сторінка конкретного
номеру журналу
Оформляється у вигляді змісту
конкретного номеру журналу із
значенням:
– назви статті;
– авторів;
– сторінкового інтервалу.

секретаря;
– порядок та періодичність

Інструкція для авторів

виходу;
– мова видання.

*зазвичай

представляється у
вигляді посилання на повні
тексти

Веб-сторінка конкретної статті
1. Метадані статті, дубльовані
англійською мовою:
– назва;
– автори та їхні афіляції;
– анотація;
– список цитувань.
2. Повнотекстовий варіант статті.

За консультацією та документальним супроводом просимо звертатися до куратора
послуги:
Лідія Башко,
інженер відділу науково-організаційного супроводу наукових досліджень НДЧ,
кім. 302-а гол. кор.,
lidiia.o.bashko@lpnu.ua
Корисні посилання
1. Офіційний веб-сайт Міжнародного центру ISSN https://issn.org
2. Покрокова інструкція з отримання ISSN у 2018 році https://openscience.in.ua/issn2018.html або http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22510
3. До уваги редакторів періодичних видань Львівської політехніки https://goo.gl/1HhoCX
4. Порядок

формування

Переліку

наукових

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18

фахових

видань

України

