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Directory of Open Access Journals (DOAJ) — міжнародний каталог, який 

забезпечує доступ до якісних рецензованих наукових журналів відкритого 

доступу.  

Перед заповненням реєстраційної форми для включення журналу в 

DOAJ ознайомтеся з вимогами до видання у пункті Publishing best practice 

and basic standards for inclusion меню Information for Publishers  

 

 

https://doaj.org/publishers#advice
https://doaj.org/publishers#advice
https://doaj.org/publishers


Особливу увагу зверніть на пункти, які містять основні вимоги до 

журналу. У тексті вони позначені These are basic requirements for entry into 

DOAJ: 

 Повні тексти статей видання повинні бути доступні у відкритому 

доступі, без періоду ембарго 

 Журнал повинен мати свою власну домашню сторінку з унікальною 

URL-адресою 

 Інформація про журнал (мета та проблематика, редакційний штат, 

інструкції для авторів, опис процедури рецензування, політика 

відкритого доступу, перевірка на плагіат та умови ліцензування) має 

бути розміщена на домашній сторінці журналу 

 Поточний випуск журналу та архівні номери мають знаходитись на 

одному сайті 

 Кожна стаття повинна мати свою унікальну URL-адресу – одна 

сторінка в форматі HTML або PDF для кожної статті 

 Журнал повинен мати принаймні один ISSN 

 Домашня сторінка сайту журналу повинна бути зрозумілою, 

лаконічною, зі зручною навігацією. На ній має бути оприлюднена 

політика дотримання етичних та видавничих стандартів, поточні та 

архівні випуски журналу, основна інформація про журнал, склад 

редакційної колегії, контактна інформація. Також повинна 

забезпечуватися можливість пошуку статей на сайті журналу 

 На головній сторінці видання повинна міститись повна інформація про 

редакторів та редакційну колегію – прізвище, ім'я, інституційна 

приналежність та контактні дані (лише для журналів з гуманітарних 

наук можна вказати лише двох редакторів без редакційної колегії)  

 На сайті журналу має бути зазначена інформація про тип рецензування 

статей, бажано на окремій сторінці. Можливі типи рецензувань  – 

редакторське (Editorial review), експертне (Peer review), сліпе експертне 

(Blind peer review), подвійне сліпе експертне (Double blind peer review), 

відкрите експертне (Open peer review) 

 Керівництво для авторів повинно містити: рекомендації з написання 

статті,опис процесу рецензування, інформацію про авторські права, 

політику перевірки на плагіат, детальний опис процесу подачі 

рукопису до публікації, контактні адреси електронної пошти 

 На сайті треба оприлюднити інформацію про оплату витрати на 

публікацію рукописів  



 На сайті журналу, бажано на окремій сторінці, має бути зазначена 

політика відкритого доступу журналу  

 На сайті також має бути оприлюднена інформація про копірайт, 

ліцензування та права на публікацію. Оптимальний вибір – 

скористатися ліцензією Creative Commons (CC). При використанні 

іншої ліцензії, мають бути прописані умови використання, повторного 

використання, адаптації, створення похідних творів. 

З основними вимогами включення журналу в DOAJ також можна 

ознайомитися у презентації  

За умови відповідності видання основним вимогам перейдіть до 

заповнення реєстраційної форми Journal Application Form, що складається з 

наступних блоків: 

1. Основна інформація про журнал (Basic Journal Information) 

2. Якість та прозорість редакційного процесу (Quality and Transparency of the 

Editorial Proces)  

3. На скільки відкритим є Ваш журнал? (How Open is the Journal?) 

4. Тип ліцензії (Content Licensing) 

5. Авторське право та обмеження (Copyright and Permissions) 

6. Інформація про Вас (Your details) 

 

 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22656
https://doaj.org/application/new


На допомогу україномовному користувачеві реєстраційна форма перекладена 

українською. 

Інструкція щодо заповнення реєстраційної форми DOAJ 

 

Заповнену форму надішліть до редакційної ради DOAJ, яка здійснить 

експертизу та сповістить про результати. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VWcqYHPWhXZcZvaVYfRJGJ4oFJNGKKYNnnoLXFD2IBE/edit


 

За умови, що журнал успішно пройде перевірку і буде включений до 

каталогу DOAJ, виданню надалі потрібно буде систематично та своєчасно 

надсилати метадані статей.  

Рекомендовані матеріали:  

Кучма І., Назаровець С. Рекомендації щодо включення наукових журналів 

відкритого доступу до каталогу DOAJ // Вісник Національної академії наук 

України. 2016. № 4. С. 86–91. 

Яким повинен бути сайт наукового журналу: рекомендації DOAJ. 

 

Консультації щодо реєстрації видання в DOAJ можна отримати у Центрі 

інформаційної підтримки освіти та досліджень (НТБ, 4 пов., 9 чит. зала) 

Контактна особа: Марія Федорець 

E-mail: fedorecm@gmail.com  

Тел: (044) 204-96-72, (063) 241-61-05 
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