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ЧЕРГОВЕ ДОСЯГНЕННЯ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ 
 

                                    
 

Наша славна академія має нову підставу для 
гордості – нещодавно наш науково-виробничий 
фаховий журнал «Вісник Полтавської державної 
аграрної академії» почав присвоювати престиж-
ний міжнародний  серійний номер, який викори-
стовують для постійної та унікальної ідентифі-
кації об'єктів будь-якого типу – DOI (Digital 
object identifier).  

DOI дозволяє знайти документ навіть у випад-
ку зміни його URL, яка може виникати в разі 
зміни сайту, видавця тощо. 
Ми стали одними з перших серед вузів Украї-

ни, чий фаховий журнал присвоює DOI науко-
вим статтям дописувачів. Також наш науково-
виробничий фаховий журнал «Вісник ПДАА» 
став першим серед цих вузів, який має власну 
сторінку у Вікіпедії. Завдяки їй до редакції жур-
налу «Вісник Полтавської державної аграрної 
академії» нещодавно звернулися науковці з Ін-
ституту керамології – відділення Інституту на-
родознавства НАН України, що знаходиться в 

Опішні, – з питанням консультацій щодо при-
своєння індексу DOI.  
Міжнародний фонд DOI (англ. International 

DOI Foundation) працює через мережу реєстра-
ційних агентств, які спеціалізуються на контекс-
ті, якому присвоюється даний індекс.  
Одним із них є CrossRef – реєстр науково-

інформаційних матеріалів та пов'язаних із ними 
метаданих, що застосовують DOI-технології, 
створений з ініціативи Publishers International 
Linking Association (Міжнародна асоціація вида-
вничого цитування, PILA). 
Відповідно до наказу МОН №32 від 15.01.2018, 

присвоєння кожному опублікованому матеріалу 
міжнародного цифрового ідентифікатора DOI 
(Digital Object Identifier) є обов’язковою умовою 
для включення наукового періодичного видання 
України до Переліку фахових видань України.  

«Вісник Полтавської державної аграрної ака-
демії» запрошує авторів до співпраці! 

Літературний редактор РВВ ПДАА 
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