
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Н А К А З 

 

«  14  »     11            2017р.                   № 578-ОД  

м. Харків 

 

 

Про переоформлення збірника 

наукових праць ВІСНИК НТУ 

«Харківський політехнічний інститут» 
 

З метою підвищення якості та забезпечення конкурентоспроможності 

наукових видань університету: журнали, збірки наукових праць, матеріали 

науково-методичних конференцій, включення їх до глобальних індексів 

цитування Scopus, Web of Science шляхом підвищення впливу в середовищі 

світових наукових комунікацій, забезпечення їх "видимості" та відповідності 

міжнародним стандартам видання наукової періодики, 

НАКАЗУЮ: 

1. Відповідальним редакторам серій Вісника НТУ «Харківський 

політехнічний інститут» до 5 грудня 2017 року провести роботу по 

переоформленню збірника наукових праць Вісника НТУ «ХПІ» (далі 

ВІСНИК) згідно вимогам, які виставлені на сайті університету за 

адресою http://science.kpi.kharkov.ua/vimogi-visnik/. 

1.1 Скоригувати назву ВІСНИКА. Вважати за основну – назву 

українською мовою, паралельно – назву англійською мовою, а 

саме:  

Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Серія: Назва.  

Bulletin of NTU “Kharkiv Polytechnic Institute”. Sesies: Title.  

1.2 Зареєструвати ISSN друкованої версії для зміненої назви 

ВІСНИКА: http://www.issn.org/services/requesting-an-issn. 

Обов’язково вказати попередні назви видання.  

1.3 Мови видання: українська, англійська, російська, німецька. 

1.4 Обсяг номера – до 15 умовних друкарських аркушів. 

1.5 Формат: А4, у дві колонки. 

1.6 Кожна серія ВІСНИКА повинна мати власний офіційний веб-сайт, 

організований на базі видавничої платформи. 

2. Для підвищення ефективності серій Вісника замість Координаційної 

ради ввести інформацію про головного редактора та його заступника: 

2.1 Головний редактор – ректор НТУ «ХПІ» СОКОЛ Євген Іванович. 

2.2 Заступник головного редактора – проректор з наукової роботи 

МАРЧЕНКО Андрій Петрович. 

http://science.kpi.kharkov.ua/vimogi-visnik/
http://www.issn.org/services/requesting-an-issn


3. Встановити такі вимоги до складу редколегій серій ВІСНИКА: 

3.1 Для фахового видання у складі редколегії серії повинно бути не 

менше 3 докторів наук з відповідної галузі науки. Про це 

зазначається у вихідних відомостях. 

3.2 До складу редколегії повинні бути включені не менше 20% 

іноземних фахівців з відповідної галузі науки. 

3.3 Усі члени редколегій повинні мати авторські профілі (ORCID, 

ResearcherID, Scopus (за умови наявності публікації), Google 

Scholar). Бажано щоб посилання на них були доступні на сайті 

видання або університету. 

4. Заповнити «Анкету видання» (Додаток 1) до 5 грудня 2017 року  та 

передати у паперовому вигляді до Науково-дослідної частини у відділ 

«НТІ та ПЛР» ОБУХОВІЙ Інні Борисівні (математичний корпус, 2 

поверх, к. 225) та надіслати в електронній формі (*.docx, *.doc) на 

адресу obukhova@kpi.kharkov.ua. 

5. Проректору з наукової роботи проф. МАРЧЕНКУ А. П. на підставі 

виконання пунктів цього Наказу та даних Анкети видання забезпечити 

до 20 грудня 2017 року проведення рейтингу видань для прийняття 

рішення щодо наступної державної реєстрації видань та включення їх 

до переліку фахових видань України, надання DOI, інше. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової 

роботи проф. МАРЧЕНКА А. П. 

 

 

 Підстава: службова записка вченого секретаря 

проф. ЗАКОВОРОТНОГО Олександра Юрійовича. 

 

 

Ректор        Є. І.Сокол 


