


* З презентації Валерії Курмакаєвої «Как выбрать лучший журнал 
для своей научной публикации и избежать недобросовестных журналов»



* З презентації Валерії Курмакаєвої «Как выбрать лучший журнал для своей 
научной публикации и избежать недобросовестных журналов»



Ознаки, що дозволяють визначити хижацьке видання або видавництво:
➢ швидке прийняття до публікації статей (включаючи відверто псевдонаукові та безглузді) з 

незначним рецензуванням або контролем якості, або взагалі без нього (автор надсилає 
рецензію разом зі статтею);

➢ повідомлення авторів рукопису про необхідність внесення плати після оголошення про 
прийняття публікації;

➢ широке коло наукових дисциплін, за якими можна подавати статтю;
➢ невідповідність опублікованих матеріалів титульній тематиці видання;
➢ постійна зміна обсягу випусків журналу за рахунок кількаразового збільшення вмісту 

окремого номера (кількість статей може досягати 50) або видання додаткових томів;
➢ постійна публікація статей, що мають ознаки плагіату або самоплагіату;
➢ публікація матеріалів заочних конференцій;
➢ видавнича політика викладається рекламною і малограмотною мовою;
➢ наполегливе розсилання електронних листів з пропозицією опублікуватися в журналі або 

увійти до складу його редакційної колегії;
➢ включення до редакційної колегії вчених без їх попередньої згоди і відмова виключити вже 

наявних на їхнє прохання;
➢ включення до складу редакційної колегії вигаданих вчених;
➢ спроба в назві і зовні бути схожим на відомі наукові видання або веб-сайти;
➢ введення в оману тверджень про видавничу операцію, наприклад, помилкове

місцезнаходження;
➢ незаконне використання ISSN;
➢ помилковий або відсутній імпакт-фактор

* З матеріалів Wikipedia. The Free Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Predatory_publishing

https://en.wikipedia.org/wiki/Predatory_publishing


Перевірка журналу в Web of Science, Scopus

https://www.scopus.com/sources https://www.webofknowledge.com

https://www.scopus.com/sources
http://www.webofknowledge.com/


Як перевірити чи індексується журнал в Web of Science



Як перевірити чи індексується журнал в Scopus



Пошук журналу у Web of Science за темою



Уточнюємо результати у фільтрі “Категорії Web of Science”



Аналіз результатів для записів за темами



На панелі уточнення ви можете обрати категорію “Назва видань”



Назви видань



Інформація про журнал під кожною статтею

Квартиль - це категорія
наукових журналів, яка 
визначається
бібліометричними
показниками, що
відображають рівень
цитованості,                 
тобто затребуваності
журналу науковим
співтовариством

Q1 (найвищий - найбільш
авторитетні журнали) 

Q4 (найнижчий)



Пошук журналів в Scopus Источники
https://www.scopus.com/sources



Пошук журналів за показниками галузі знань



Перелік журналів за галуззю знань



Перегляд метаданих журналу



Сайт журналу

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1365313x

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1365313x


Якщо припинено індексування журналу в Scopus



Пошук журналів за допомогою показника SCImago Journal & Country Rank (SJR)

https:// www.scimagojr.com/journalsearch.php

https://www.mjl.clarivate.com/
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php


Обираємо предметну область



Обираємо предметну категорію



Переходимо на сторінку журналу на сервісі



https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14677652

Веб-сайт журналу 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14677652


Журнали, рекомендовані для публікації статей агрономічної галузі

http://www.idpan.poznan.pl/dendrobiology

http://www.idpan.poznan.pl/dendrobiology


https://silvafennica.fi/

https://silvafennica.fi/


https://link.springer.com/journal/11252

https://link.springer.com/journal/11252


https://www.nature.com/hortres/

https://www.nature.com/hortres/


https://www.bahs.org.uk/AGHRvolumes.html

https://www.bahs.org.uk/AGHRvolumes.html


https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-agricultural-science

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-agricultural-science


https://www.journals.elsevier.com/agricultural-systems

https://www.journals.elsevier.com/agricultural-systems


https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14390523

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14390523


Корисні посилання: 

https://www.scopus.com/sources

https://www.mjl.clarivate.com

https:// www.scimagojr.com/journalsearch.php

https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

https://www.youtube.com/channel/UCkMgZ2Z4wfYD9JRMNotBN_A

https://www.scopus.com/sources
https://www.mjl.clarivate.com/
https://www.mjl.clarivate.com/
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php
https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg
https://www.youtube.com/channel/UCkMgZ2Z4wfYD9JRMNotBN_A
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