НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА ім. Г. І. ДЕНИСЕНКА
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ЯК ОТРИМАТИ ISSN
ІНСТРУКЦІЯ

КИЇВ 2018

Інструкція з реєстрації в Міжнародному центрі ISSN та
подання запитів на присвоєння ISSN
З січня 2018 року діє нова процедура присвоєння ISSN, згідно з якою ця послуга
надається на платній основі.
У зв’язку з тим, що Україна не має Національного центру ISSN, всі запити на отримання
ISSN направляються до Міжнародного центру ISSN.
Щоб розпочати процедуру отримання ISSN потрібно виконати наступні дії.
1. На
головній
сторінці
http://www.issn.org/
перейдіть
за
посиланням
https://portal.issn.org/requesting-issn

2. На сторінці, що відкрилася, у п.2 (Process your request…) оберіть країну «Ukraine» та
натисніть SUBMIT YOUR REQUEST

3.Після цього на сторінці, що відкрилася, знову оберіть країну (як вказано на скріншоті)

Подальший процес реєстрації складається з кількох етапів
1. Перший етап: створення облікового запису видавця
Створіть обліковий запис видавця, заповнивши реєстраційну веб-форму.
Всі поля, позначені зірочкою (*) є обов'язковими.

Зробіть позначку галочкою, щоб підтвердити, що Ви ознайомилися з General Terms of
Use (Загальними умовами використання) і приймаєте їх. Натисніть Submit (Надіслати).

На основну адресу електронної пошти, зазначену в реєстраційній формі, має надійти
автоматично згенероване повідомлення.
2. Другий етап: підтвердження облікового запису видавця
Перевірте Вашу електронну пошту і, за необхідності, папку «Спам», щоб отримати
доступ до електронного листа, надісланого з адреси no-reply@issn.org, із зазначенням

теми «ISSN Registration» (Реєстрація ISSN).
Перейдіть за посиланням, зазначеним у листі. Натисніть Login (Увійти), щоб перейди у
профіль. Вигадайте пароль.
У разі, якщо Ви не отримали листа на електронну пошту, зверніться до Розділу FAQ
3.2.4
Після цього Вас буде переадресовано на сторінку для здійснення сплати коштів за
реєстрацію (включає в себе один кредит ISSN для отримання ISSN). Оплату можна
здійснити через платіжні системи Paypal, Paysafe або банківським переказом.
Див. FAQ Розділ 8.2.3 «How to pay my registration fee?» (Як здійснити оплату за
реєстрацію?) І розділ 8.7 «How to manage my account as a publisher?» («Як керувати
моїм обліковим записом видавця?).
Щойно реєстрацію Вашого облікового запису видавця буде підтверджено, Ви матимете
можливість користуватися усіма сервісами ISSN для видавців.
На цьому етапі Ви також можете вийти з системи і пізніше повернутися до свого
облікового запису.
Щоб повторно увійти до свого облікового запису в системі, перейдіть на сторінку
https://portal.issn.org/ . Потім натисніть на значок «храм» в правому верхньому куті:
введіть «username» (ваше ім'я користувача, зазначене в електронному листі) і
«password» (ваш пароль) – натисніть Login (Увійти).
Див. FAQ Розділ 10.2 «How to log in with a password?» (Як увійти з паролем?).
3. Третій етап: доступ до послуг ISSN з особистого кабінету видавця
Увійшовши в систему, Ви потрапите на головну сторінку свого особистого кабінету
видавця.
Як видавець, Ви можете відправляти запити ISSN і стежити за їх статусом, купувати
кредити для отримання ISSN, тощо. Ви також маєте змогу отримати доступ до повних
бібліографічних записів, зареєстрованих Вами ресурсів, надіслати запити щодо змін в
цих записах і створити сертифікат ISSN.
Див. FAQ Розділи 8.3.1 «What is the use of my personal area?» (Як користуватися моїм
особистим кабінетом?).
З особистого кабінету можна відправити запит на отримання ISSN, натиснувши в меню
ліворуч на «Request a new ISSN» (Запросити новий ISSN). Переконайтеся, що на
Вашому рахунку достатньо кредитів ISSN).
Заповніть веб-форму: Поля, позначені (*), є обов'язковими. Вам також буде
запропоновано надати докази публікації ресурсу (скановані копії або URL-адресу). Для
прискорення обробки запиту надавайте лише повну і достовірну інформацію.
Див. FAQ Розділ 8.4 «ISSN assignment» (Отримання ISSN).
Ви можете відправити єдиний запит ISSN для версій на різних носіях одного і того ж
видання (в такому випадку, за єдиним запитом буде стягуватися тільки один кредит
ISSN). Крім того, Ви можете безкоштовно надіслати запит ISSN для версії ресурсу на
певному носії, за умови, що Ви зазначите у формі запиту номер ISSN версії цього

ресурсу на іншому носії.
Див. FAQ Розділ 8.4.4 "How many ISSN do I need?" (Скільки ISSN мені потрібно?)
За детальнішою інформацією з будь-яких питань щодо реєстрації ISSN звертайтеся до
FAQ на порталі ISSN (section 8).

