ПОЛІТИКА ВИДАННЯ
«Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» є фаховим
науковим виданням з усіх технічних наук у галузі будівництва та архітектури, що
рецензується. В основу діяльності Видання покладено публікацію наукових статей з метою
їх поширення серед науковців як України, так і за її межами. Сфера розповсюдження:
загальнодержавна. Категорія читачів: науковці, аспіранти, магістри, бакалаври, спеціалісти,
студенти.
Місія Видання полягає в наданні представникам наукової спільноти рівних
можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення.
Редакція підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open
Access Initiative), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань. Видання
забезпечує безпосередній відкритий доступ до свого контенту, що збільшує масштаб обміну
знаннями.
Редакційна політика Видання заснована на таких принципах:
– об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
– високий рівень вимог до представлення результатів наукових досліджень;
– колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
– доступність та оперативність у роботі з авторами;
– суворе дотримання авторських та суміжних прав;
– дотримання графіку виходу наукового збірника та представлення інформації на сайті
Видання.
Тематика статей, які друкуються у науковому збірнику різноманітна. Вона охоплює в
основному традиційні напрямки технічних наук у галузі будівництва та архітектури:
− архітектура будівель і споруд,
− архітектурна діяльність;
− будівельні конструкції та споруди,
− будівельні матеріали та вироби, технологія та організація будівництва,
− будівельна механіка,
− енергозабезпечення та енергозбереження;
− водопостачання, водовідведення, системи охорони водних ресурсів;

− інформаційні технології,
− системний аналіз та управління;
− екологічна безпека;
− охорона праці, промислова безпека;
− економіка та управління.
Основні рубрики фахового видання:
− наукові дослідження;
− архітектура та будівництво;
− охорона праці;
− економіка та управління;
− гуманітарний блок.
Редакція Видання проймає також наукові статті, пов’язані з новими й такими, що
активно розвиваються напрямками будівництва та архітектури: «зелене будівництво»,
моделювання,

комп’ютерне

прогнозування,

стійкий

розвиток,

наноматеріали

та

нанотехнології у будівництві..
Редакція Видання категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення
авторських прав і наукової етики та вживає всіх можливих заходів для його недопущення.
При виявлені у статті більш ніж 25% запозиченого тексту без відповідних посилань та
використання лапок, стаття кваліфікується як така, що містить плагіат. У цьому випадку
стаття більше не розглядається, а автор отримує перше попередження. Автори, в статтях
яких буде повторно виявлено плагіат, більше не зможуть публікуватися в усіх журналах
видавництва ДВНЗ ПДАБА.
Зміст наукових статей, прийнятих до публікації, повністю відповідає проблематиці,
задекларованій науковим журналом та програмній меті, означеній у Свідотстві про
реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 9702- видано Державним
комітетом телебачення та радіомовлення України 24.03.2005 р.
Окремі аспекти політики видання:
-

підтримка праць молодих дослідників,

-

наявність повних текстів рукописів у відкритому доступі (на сайті видання та
інформаційно- аналітичних системах наукових електронних бібліотек).

Політика видання ґрунтується на

дотриманні норм та стандартів міжнародної

наукової етики, зокрема прийнятих Комітетом з видавничої етики (Committee on Publication
Ethics, COPE). Ці вимоги доступні на веб-сайті: http://www.publicationethics.org/.
Редакційною колегією видання затверджено норми Політики рецензування та
«Керівництво з рецензування».
Р укописи,

отримані

відповідальним

редакцією,

секретарем

попередньо

(редактором

розглядаються

розділу)

стосовно

відповідності наданого матеріалу цілям та задачам журналу, його
науковому напряму,
рукописів»

а також

«Правилам подання та оформлення

для авторів. У випадку позитивної попередньої оцінки

рукопис направляється на реценз ування двом рецензентам, які є
фахівцями у відповідній науковій галузі. Рецензування здійснює
доктор наук, інформація про якого наявна у спеціальній базі даних
ф ах о во г о вид ання (БД «Р ец ен з ент и »), щ о має н айб і ль ш б лизьк у д о
теми статті наукову спеціалізацію. Стаття передається рецензенту
без зазначення будь-яких відомостей про авторів.
Всі рукописи, що прийняті редакцією наукового збірника повинні відповідати
«Правилам оформлення та подання рукописів» та бути структуровані у відповідності до
Постанови Президії ВАК України від 15.01.03. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових
видань, внесених до Переліку ВАК України» (п.5 даної Постанови).
Передбачена публікація розгорнутої анотації англійською мовою та перекладних
списків

пристатейної бібліографії. Списки пристатейної бібліографії оформлюються із

дотриманням основних національних та міжнародних стандартів та нормативних документів.
Перелік стандартів представлено у Додатку 1.
Орієнтуючись на постійне вдосконалення Видання «Вісник ПДАБА» з 2015 р. не
практикується випуск спарених номерів. Гарантується своєчасність появи нових випусків
на офіційному веб-сайті.
Редакція веде роботу з включення наукового збірника в міжнародні електронні
бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий
інформаційний простір, підвищення рейтингу журналу та індексів цитування його авторів.
Наукові публікації, представлені на офіційному веб-сайті Видання, містять всі
необхідні елементи належного видавничого оформлення (повний заголовок статті,
колонтитули з інформацією про періодичне видання, пагінацію сторінок, контактні дані
авторів, ORCID).

Файли наукових статей представлених на сайті дозволяють легко встановлювати всі
вихідні дані для коректного цитування. Внутрішнім ідентифікатор статті на даний момент є
номери cторінок статті у випуску. В подальшому планується застосування зовнішніх
унікальних цифрових ідентифікаторів статті видання - DOI для забезпечення безпомилкового
обліку та коректної навігації в електронному середовищі.
Видання «Вісник ПДАБА» приєднано до проекту «Наукова періодика України» на веборієнтованій технологічній платформі Open Journal System (OJS), що передбачає
використання універсальних форм обробки даних OJS, дотримання основних національних
та міжнародних стандартів видавничої, редакційної діяльності, узгоджених з вимогами
провідних наукометричних баз.
Ефективне підтримання сайту на платформі OJS в подальшому забезпечує отримання
статусу учасника CrossRef та отримання гарантій відслідкованої та відкритої цитованості.
Застосування системи OJS забезпечує можливість імпорту файлів (наукових статей) та
розміщення на сайті архівних випусків, які вийшли до початку застосування OJS.
Поточні випуски фахового видання оперативно опрацьовуються та розміщуються на
сайті. Як оптимальний варіант імпорту даних застосовується

«модуль швидкого

завантаження».
При посиланні на статті, опубліковані у науковому Виданні, слід вказати україномовну
назву «Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» (Вісник
«ПДАБА») та ISSN 2312-2676, а у виданнях, що користуються кириличним шрифтом повну
траслітеровану (перекладну — Bulletin of Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering
and Architecture) назву видання та ISSN 2312-2676.
Редакція

Видання спрямовує діяльність на

будівництва та архітектури.

розвиток вітчизняної науки у галузі

