МІЖНАРОДНЕ
ВИЗНАННЯ
«ГУМАНІТАРНОГО
ВІСНИКУ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ: ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ» У 2018 РОЦІ.
«Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії:
збірник наукових праць» розширює свої кордони – наукові, комунікаційні,
міжнародні. «Гуманітарний вісник ЗДІА» стає з кожним роком все більш
відомим у міжнародному світі.
За останній час у 2018 році 14 бібліотек світу залучили «Вісник» до
електронних баз своїх бібліографічних каталогів та індексації. Це Нідерланди
(3), Великобританія (1), США (5), Канада (2), Південна Африка (1), Нова
Зеландія (2). За інформацією, з України було передано до 300 журналів у
2018 році і лише деякі з них були обрані як такі, що відповідають вимогам
міжнародних стандартів за змістом і оформленням.
На сайті «Гуманітарного вісника» в розділі «Міжнародна індексація»
(vestnikzgia.com.ua) оприлюднені всі наукометричні бази даних та бібліотеки
світу, де представлений журнал. Сучасна політика журналу зводиться до
того, що 50% статей повинні бути опубліковані англійською мовою, що й
отримало підтримку за кордоном, написані на високому науковотеоретичному, практичному рівнях, оформлені на високому технічному
рівнях з виконанням всіх вимог Міністерства освіти та науки України до
журналів. Дана політика публікації статей викликана також згідно з
перереєстрацією журналу за новими умовами ліцензування та просуванням
журналу до наукометричної бази даних WEB of SCIENCE, що є нелегкою
справою.
Великою перемогою роботи редакційної колегії є входження журналу та
підписання угоди з CrossRef (США). Це об'єднання наукових видавництв,
яке розвиває загальну інфраструктуру для підтримки більш ефективних
наукових комунікацій. Система цитування CrossRef сьогодні охоплює понад
68 мільйонів журнальних статей та інших елементів контенту (книги,
дисертації, технічні звіти тощо) з тисяч наукових та професійних видавців по
всьому світу. Кожній статті у збірнику наукових праць надається
міжнародний номер DOI (з 2013 року).

http://vestnikzgia.com.ua/about/editorialPolicies#custom-1

Редакційна колегія журналу. Головний редактор - доктор філософських наук,
професор Воронкова В.Г. http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=478&lang=ua
Детальніше: дивіться представлення журналу в бібліотеках світу за 2018 рік
(за всі роки на сайті журналі у розділі «Міжнародна індексація»).
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Великобритания
University of Gloucestershire - https://glos.on.worldcat.org/oclc/913714431
США
Plymouth State University - https://plymouth.on.worldcat.org/oclc/913714431
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- https://libsearch-cuny-edu.ezproxy.gc.cuny.edu/F/?func=findb&find_code=ISSN&request=2072-7941
CUNY New York City College of Technology - https://libsearch.cuny.edu/F/?func=findc&local_base=nycity&ccl_term=issn%3D+2072-7941
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College_CUNY
- https://libsearch.cuny.edu/F/?local_base=city&func=findb&find_code=ISSN&request=2072-7941
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https://libsearch.cuny.edu/F/?local_base=JOHNJAY&func=find-b&find_code=ISSN&request=20727941
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- https://sfu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primoexplore/jsearch?tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=SFUL&offset=0&query=any,ex
act,2072-7941
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University
of
Pretoria
https://univofpretoria.on.worldcat.org/search?databaseList=&queryString=no:913714431#/oclc/913
714431
Новая Зеландия
Auckland University of Technology Library - http://encore.aut.ac.nz/iii/encore/search/C__S20727941;jsessionid=8F4563EBF788D0577D315D1FBB7273D5?lang=eng
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https://ipac.canterbury.ac.nz/ipac20/ipac.jsp?index=ISSN&profile=a&term=2072-7941
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