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На що звернути увагу? 

• Використано досвід роботи редакції журналу 
«Наука та прогрес транспорту» 
http://stp.diit.edu.ua/ 

• Журнал розташовано на платформі «Наукова 
періодика України» на УРАН (видавнича система 
OJS) - http://journals.uran.ua/  

• При роботі з Cited-by від CrossRef працюємо як 
«Редактор журналу» (І-й етап) та «Менеджер 
журналу  -  Journal Manager»  (ІІ-й етап)  

• На першому етапі мова інтерфейсу ролі не грає, на 
другому – тільки англійська 

• Занесення даних відбувається в ручному режимі 
для збереження  особливостей бібліографічного 
опису в APA-style  

 

http://stp.diit.edu.ua/
http://stp.diit.edu.ua/
http://stp.diit.edu.ua/
http://journals.uran.ua/
http://journals.uran.ua/


Видання журналу підтримується науково-
технічною бібліотекою ДНУЗТ 

(https://library.diit.edu.ua/) на прикладі кращих світових 
практик  Library Publishing - https://librarypublishing.org/      

https://library.diit.edu.ua/
https://librarypublishing.org/


CROSSREF CITED-BY LINKING  
https://www.crossref.org/services/cited-by/ 

• Cited-by допомагає членам дізнатися, хто цитує їх 
контент, відображає лічильники і посилається на 
цитований контент… 

• Користувачі (видавці) Cited-by допомагають  своїм 
читачам: 

 - легко переходити до відповідних досліджень; 

 - подивитися, наскільки великою є спільнота, що 
отримала  роботу;  

 - досліджувати, як ідеї еволюціонують із часом, 
виділяючи зв'язки між роботами. 



Одноразові ПІДГОТОВЧІ ДІЇ для роботи  
із Cited-by від CrossRef (журнал на OJS) 

І.  Якщо у Вас ще НЕ налаштований «Помічник розмітки цитат», то Менеджер 
сайту повинен це зробити (п. 3.7 CITATION MARKUP ASSISTANT Налаштувань 
журналу) -- поставити.галочку 

2. У  п. CITATION EXTRACTION SERVICES потрібно обрати RegEx (розпізнавання 
цитат за допомогою регулярних виразів). 

  



Продовження  Одноразові ПІДГОТОВЧІ ДІЇ для роботи  

із Cited-by від CrossRef (журнал на OJS) 
• щоб розділ "Цитується у..." відображався на сторінках статей, 

спочатку менеджер журналу повинен включити модуль Cited-
by у розділі "Загальні модулі”.  Автори навели для прикладу 
картинку з уже включеним модулем, тому  на ній присутня 
функція «ВІДКЛЮЧИТИ» 

• " 



ПРАКТИКА РОБОТИ з Cited-by  

 

І-й етап 

Працюємо як               
«Редактор журналу»  

(мова інтерфейсу ролі не грає) 



Крок 1. Обираємо роль РЕДАКТОРА 
журналу для завантаження References 



Крок 2. У ТЕЦІ РЕДАКТОРА обираємо 
підрозділ «Попередні випуски» 



Крок 3. У попередніх випусках обираємо 
необхідний номер журналу 



Крок 4. Обираємо в даному номері 
журналу необхідну статтю 



Крок 5. У представленому Резюме статті 
обираємо функцію References 



Крок 6. Знайомимося з функціями 
«Помічника розмітки цитат» 



Крок 7. Обираємо функцію 
«Редагування цитат» 



Крок 8. У лівому вікні обираємо 
необхідну цитату  (в правій частині – поки що 

немашинозчитуваний текст) 



Крок 9. У правому вікні обираємо тип 
публікації – «Journal» 



Крок 10. У правому вікні заповнюємо всі поля, 
починаючи з поля «Автори», та закінчуємо 

функцією «Записати та підтвердити» 



Крок 11. Вигляд машинозчитуваної цитати. 
Закінчення «Редагування цитат» після обробки 

всього References  на І етапі «Редактор журналу»  



 

ІІ-й етап 

Journal Manager  

 
(працюємо тільки з англійським 

інтерфейсом)  
 



Крок 12. Змінюємо ролі виконавців.               
З англійської сторінки заходимо як     

Journal Manager  



Крок 13. При управлінні журналом (journal 
management) обираємо сторінку        

Import / Export Data 



Крок 14. На сторінці Import / Export Data 
обираємо плагин CrossRef XML. Export 

Plugin (Cited-by Linking)  



Крок 15. Експортуємо дані через Export Issues 
на сторінці CrossRef XML. Export Plugin (Cited-

by Linking)  



Крок 16. На сторінці Select an Issue to export – 
архів номерів журналу. Експортуємо 

опрацьований нами номер. Сформований 
файл надсилаємо е-поштою до офісу 

«Видавничої служби УРАН», команда якої 
після перевірки експортує файл в Crossref  



Взаємодія серверу "Наукова періодика 
України» на УРАН та Crossref 

відбувається на програмному рівні  

• процес перевірки формату даних 
(https://www.crossref.org/02publishers/parser.html) 

• процес перевірки змісту файлу XML 

• процес реєстрації файлу в Crossref  

• процес перевірки помилок : Crossref надсилає звіт, 
у якому по кожному пункту бібліографії вказано 
результат реєстрації. Якщо є помилки, які варто 
виправити, про це повідомляється редакції 

• повторне передавання оновленого файлу до 
Crossref у випадку, якщо редакція виправила 
помилки 

 



 Як цитування з'являються на сторінках 
статей? 

• Це відбувається автоматично.  

• Коли користувач заходить на сторінку статті на сайті 
журналу,  сервер в режимі онлайн отримує дані 
щодо цитованості цієї статті за даними Crossref 
Cited-by.   

• Ці дані відображаються в розділі "Цитується у…" у 
вигляді списку посилань, і кінцевий користувач 
бачить у читабельному вигляді хто, де і коли 
посилався на дану статтю. 

• Практичний досвід доводить, що не завжди поява 
нових цитувань в Cited-by є оперативною. Іноді 
проходять місяці, перш ніж нове цитування 
з'являється у списку Cited-by. 



 Приклад сервісу Cited-by на сайті 
журналу «Наука та прогрес транспорту»  

http://stp.diit.edu.ua/article/view/22657/20290  

http://stp.diit.edu.ua/article/view/22657/20290
http://stp.diit.edu.ua/article/view/22657/20290
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