
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ  «ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ» 

 

Рейтинг університетів за показниками 

Scopus 2016 року 

Видавничою службою «УРАН», на замовлення сайту Освіта.ua, 
здійснено наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої 
діяльності України за показниками бази данихSciVerse Scopus, на 
підставі якого складено рейтинг українських вищих навчальних 
закладів. 
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Збірник наукових праць  «Гуманітарний вісник Запорізької державної 

інженерної академії» видається з 2000 року, статті якого  реферуються у 10  

наукометричних базах даних, включаючи Index Copernicus.  

Включення збірника наукових праць  до 10  н/м баз даних свідчить про 

високий рейтинг і статус даного видання, яке є Міжнародним, статті якого 

видаються на трьох мовах – українській, російській, англійській.  Н/м база 

INDEX COPERNICUS для фахівців соціо-гуманітарного спрямування є 

такою, що може вважатися однією з самих престижних і високоякісних. 

Викладачі повинні працювати над збільшенням кількості статей у журналах 

та збірниках наукових праць, що реферуються  в наукометричних базах 

даних  (Web of Science, Scopus, Index Copernicus), що свідчить про високий 

імідж та престиж ЗДІА.  У 2016 р. 10 членів з різних країн (Польщі, 

Республіки Білорусь, Республіки Молдова, Прибалтика) стали іноземними 

членами редколегії, визначено 5 партнерів збірника наукових праць, з якими 

співробітничає редколегія журналу. Ректор академії –  Банах В.А., д.  техн. н., 

проф. затверджений  Головою Міжнародної редакційної колегії  збірника 

  

У 2016 р. ЗДІА отримала 3 н/м бази даних  - н/м база Index Copernicus 

Index Copernicus (Польща) – міжнародна наукометричних база (Index 

Copernicus Journals Master List). Даний сайт містить індексування, 

ранжування і реферування журналів, а також є платформою для наукового 

співробітництва та виконання спільних наукових проектів. Science Library 

Index - всеосяжна, багатофункціональна база даних, що охоплює наукові 

журнали з усього світу. Science Library Index є каталогом, який індексує і 

забезпечує доступ до високоякісних, рецензованих журналів. (Посилання). 

Philpapers - всеосяжний індекс і бібліографічна база даних з філософії, що 

підтримується спільнотою філософів. Подана заявка до н/м бази INFOBASE. 

http://osvita.ua/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
http://jml2012.indexcopernicus.com/masterlist.php
http://jml2012.indexcopernicus.com/masterlist.php
http://www.scinli.com/index.php/sub-directory/submission-view/576

