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Передумови
● законодавчі ініціативи
● відсутнісь українських видань з соціологічногуманітарних наук в наукометричних БД Scopus,
WOS
● намагання підвищення якості представлення
результатів досліджень
● вимоги Докторської школи НаУКМА щодо публікацій
(передумови отримання ступеня PhD)

Києво-Могилянські академічні рецензовані
журнали: перші кроки
вересень 2013 - концептування проекту, створення редакції
8 липня 2014 р. - випуск першого номера електронного
англомовного рецензованого журналу відкритого доступу
«Kyiv-Mohyla Humanities Journal».
• перший міжнародний англомовний академічний журнал
гуманітарного профілю в Україні, заснований на принципах
анонімного рецензування. Проект підтримує Сергій Сегеда та
Вікторія Гуменюк, випускники НаУКМА

http://kmhj.ukma.edu.ua/

18 вересня 2014 р. - Call for Submissions «Kyiv-Mohyla
Humanities Journal» 2 (2015), присвячений 400-літтю КиєвоМогилянської академії

Концепція нового журналу: електронний, міжнародний, англомовний, рецензований
журнал відкритого доступу
Стратегічне завдання: перехід на інший рівнь академічної комунікації оприлюднення результатів досліджень англійською мовою, інтеграція вітчизняних
учених у світову наукову спільноту
Мета: досягти відповідності міжнародним академічним видавничим стандартам (&
критеріям відбору до міжнародних БД наукової періодики, наукометричних БД
Scopus, WOS):
●Мова журналу: англійська
●Наявність власної веб-сторінки (назва, інформація про журнал, періодичність,
засновники, тематика, вимоги до статей, склад редакції, архів номерів)
●Виразність тематики журналу
(http://kmhj.ukma.edu.ua/about/editorialPolicies#focusAndScop )
●Редактори та автори: міжнародний склад, поліінституційність

Серед авторів першого номеру:
Bill Ashcroft - University of New South Wales,
School of the Arts and Media (Australia)
Olga Bertelsen - Columbia University, Harriman
Institute (USA)
Myroslav Shkandrij - University of Manitoba,
Department of German and Slavic Studies
(Canada)
Maxim Tarnawsky - University of Toronto,
Department of Slavic Languages and
Literatures (Canada)
Та інші…

Серед редакторів:
Joseph Agassi (Israel),
David Ayers (UK),
Boguslav Bakula (Poland),
Daniel Belgrad (USA),
Giovanna Brogi Bercoff
(Italy),
Simon Critchley (UK),
William Gleason (USA),
Andrea Graziosi (Italy),
Volodymyr Kravchenko
(Canada),
Agnieszka Matusiak
(Poland),
Alexei Miller (Russia),
Serhij Plokhij (USA),
Natalia Pylypiuk (Canada),
Myroslav Shkandrij
(Canada),
Marko R. Stech (Canada),
Bela Tsipuria (Georgia)

Виразність
тематики журналу
Kyiv-Mohyla Humanities
Journal covers the broad
areas of Literature,
History, and Philosophy
focusing mainly on Central
& Eastern European and
Ukrainian studies.
The areas of refereed
articles cover three
sections:
1. History (History of Central
& Eastern Europe of 16th20th Сenturies);
2. Literature (Ukrainian
Literature in its Cultural,
Historical, Philosophical,
Comparative Perspectives);
3. Philosophy (History of
Philosophy, Epistemology,
Logic, Philosophy of Science,
Metaphysics, Ethics,
Aesthetics, Philosophical
Anthropology, Social
Philosophy, Practical
Philosophy).

● Подвійне сліпе рецензування
● Резюме, ключові слова, інформація про автора
● Бібліографія згідно міжнародного стилю цитувань
(Chicago Style), транслітерація кириличних джерел
● Видавнича платформа: Open Journal Systems
● Участь у проекті «Наукова періодика України» технологічний супровід на OJS, консультативна
підтримка, = проект “Український індекс наукового
цитування”

Пошук статей (та
перегляд) за автором,
ключовими словами,
назвою, в повному
тексті, назвам статей
тощо.

Присутність журналу в БД та індексах
Реєстрація:
ISSN (з виходом наступного номеру отримання постійного еISSN): 2313-4895
SHERPA/RoMEO - http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php
BASE (http://www.base-search.net/)
Триває процес реєстрації в DOAJ (верифікація ISSN пройдена), CiteFactor,
IndexCopernicus
Подальші кроки:
●Впровадження системи цифрових ідентифікаторів DOI (з CrossRef)
●Реєстрація журналу в РИНЦ, Ulrich's Periodicals Directory
●Представлення у базах даних з експертним відбором видань: EBSCO (Central &
Eastern European Academic Source (CEEAS) та ін.

Social, Health, and Communication Studies
Journal
25 листопада 2014 р. - випуск першого номера
журналу «Social, Health, and Communication
Studies Journal» - англомовного академічного
рецензованого журналу в галузі соціологічних наук
(соціологія, охорона здоров’я, комунікації).
• спільний проект Національного університету
«Києво-Могилянська академія», Університету
МакЮен (MacEwan University, Canada) і
Тернопільського державного медичного інституту,
• створений за підтримки Українського ресурсного
центру (Ukrainian Resource and Development Centre)
https://journals.macewan.ca/index.php/shcsjournal/i
при Університеті МакЮену
ndex

Social, Health, and Communication Studies Journal :
Conflict and the Social Body - Call for Papers - 2015
Contexts of the Social Body:
The concept of the Social Body is meant to capture a wide range of phenomena.
Examples follow:
- Sociology: In the most general sense it refers to the social collective where the social
body is analogous to the individual body - so conflict and the social body would refer to
the ways in which the social collective (an embodied, material phenomenon) is
constituted, organized, broken, etc through conflict.
- Health Sciences: It could mean the biological body which (at least from a sociological
perspective) also has social elements to it - how are biological bodies impacted by
conflict?
-Communication and Culture: The Social Body refers to the ways that bodies in conflict both individual and social - are represented in television, art, language and other media.
https://journals.macewan.ca/index.php/shcsjournal/index

Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal – Call for
Papers – 2015
Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal is peer review international,
interdisciplinary journal initiated by the National University of Kyiv-Mohyla
Academy. Keeping high standards and scientific ethics, the journal is
published online biannually. Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal covers
the broad areas of Law and Politics focusing mainly on Jurisprudence,
Constitutional and International Law Issues, Political Theory and
Methodology, Area and European Studies.
We welcome submissions of original articles related to the journal scope:
- Law: Rule of Law, Theory of Argumentation, Comparative Constitutional Law,
International Human Rights, International Environmental
Law, International Business Law;
- Politics: Post-Soviet Politics, Transitional Studies, EU Politics and Policies, International
Relations and Comparative Politics in CEE, Political Theory and Methodology.

Дякую за увагу!
Контакти:

olga.poliukhovych@ukma.kiev.ua
Ольга Полюхович
Координатор проекту & Випусковий редактор
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