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електротехнологічні комплекси, інформаційно-вимірювальні
системи в електроенергетиці; звіти наукових конференцій,
бібліографічні огляди.
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Індексація журналу: Реферативний журналі ВІНІТІ РАН
(Росія, Москва), реферативний журналі "Джерело" (Україна,
Київ). Електронне видання журналу зберігається у
Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського,
включено у базу OPEN UKRAINIAN CITATION INDEX та
міжнародні бази даних: SCOPUS, COMPENDEX, ELIBRARY,
EBSCO, PROQUEST, CROSSREF.

Наукометричні показники журналу "Технічна електродинаміка" у міжнародній базі
даних SCOPUS

Роки

H

-індекс

SNIP

IPP

SJR

2/7

Головна сторінка

2018

10

0,95

0,28

0,19

2019

13

0,58

0,27

0,24

3/7

Головна сторінка

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100207636&tip
=sid&clean=0

http :// www . journalindicators . com / indicators / journal /21100
207636

http://www.scimagoir.com/journalrank.php?category
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Міжнародні наукометричні, реферативні бази даних та
реферативні журнали

Журнал "Технічна електродинаміка" –
передплатне видання.
Оформити передплату можно:

− через Державне підприємство по
розповсюдженню періодичних видань "ПРЕСА"
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e-mail: pod_ukr@presa.ua , rozn@presa.ua , info@p
resa.ua

− через Internet: http :// www . presa . ua в розділі
«Передплата on-line»

− у будь-якому поштовому відділенні України за
"Каталогом періодичних видань" , передплатний
індекс журналу "ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА"
- 74474;

- через передплатне агенство "Укрінформнаука»,
e
-mail:
innovation@nas.gov.ua
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Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із
Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0
Міжнародна
.
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