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План 

• Наука, наукова комунікація, 
Наукометрія, Публікація, Індекси, 
Журнали  
 

• WoS, EndNote, JCR, ESI 
 

•  ResercherID, авторські ідентифікатори, 
Бонуси 

 



ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про наукову і науково-технічну діяльність 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст.25) 

• 12) наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, 
спрямована на одержання нових знань та (або) пошук 
шляхів їх застосування, основними видами якої є 
фундаментальні та прикладні наукові дослідження; 
 

• 22) науковий результат - нове наукове знання, одержане в 
процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень 
та зафіксоване на носіях інформації. Науковий результат може 
бути у формі звіту, опублікованої наукової статті, 
наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-
дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового 
відкриття, проекту нормативно-правового акта, нормативного 
документа або науково-методичних документів, підготовка яких 
потребує проведення відповідних наукових досліджень або 
містить наукову складову, тощо;  



Навіщо потрібна наука? 

• Отримання НОВИХ знань 

• Вирішення прикладних задач 



 
Інструменти Thomson Reuters   
для науковця і адміністратора 

Дослід 
Аналіз 

літератури 
Підбір 

видання 

Підготовка 
публікції 

Створення 
   бренду 
    науковця     
 

WEB OF 
SCIENCE 

JOURNAL 
CITATION 
REPORTS 

ENDNOTE RESEARCHER
ID 

Цикл наукової діяльності 



Становлення наукометрії 

• 1939 Дж Бернал «Соціальна функція науки» 

• Derek J. de Solla Price 25/75 (1963) 

• Юджин Гарфілд 

• Василь Налімов  

• Літо 1966 Львів - перший радянсько-
польський симпозіум з комплексного 
дослідження розвитку науки 

• Г.М. Добров «Наука о науке» 1966 



В.В. Налімов: Наукометрія (Москва, 1969) 



Журнал Scientometrics  
(Будапешт, 1978) 



В.В. Налімов і Ю. Гарфілд (Москва, 1982)  



Джерело наукометрії  -
бібліографічні посилання і 

публікації 

“Библиографические ссылки отражают ту 
интеллектуальную атмосферу в которой 
проходило создание публикации” 

Налимов В.В. Наукометрия 



Реєстрація знань 

Сертифікація 

Інформування/розповсюдження 

Збереження 

Функції наукової комунікації 



Наукова комунікація 

• монографії 
• статті 
• патенти 
• тези 
• препринти 

Не формальна Формальна 

Документальна фіксація 
наукового знання 

не вимагає письмового 
оформлення 

• Бесіди 

• Обговорення 

• Семінари 

• звіти 

Письмова Усна 
Персональна Міжособова (колективна) 

безпосередня опосередкована 

запланована спонтанна 
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Формальна письмова наукова комунікація 

1665 
Перші наукові видання 

3,5 тис до н е 

2,4 тис до н е 

Гуттенберг 1440 



З презентації Ярошенко ТО Конференція Наукова комунікація в цифрову епоху  
НАУКМА 10 березня 2015  

Перші наукові журнали 



Для чого необхідні/використовуються 
наукові журнали 

 

• Своєчасне представлення 
власних результатів 
 

• Пошук співвиконавців 
 

• Престиж/реклама  
 

• Бізнес 
 

• Захист аспірантів, 
показники  установ 

• Інформація для 
наукометричних оцінок науки, 
країни, установи, науковця 

 

Науковцям видавцям/установам 

• Майданчик для обміну 
НОВИМИ результатами, 
ідеями 
 

• Узгодження власних даних  
 

• Встановлення пріоритету, 
створення наукового імені, 
пошук співробітництва 
 

• Отримання фінансування 
 

• Елемент звітності (кількість, 
якість) 

• Карєрний елемент 



Науковий журнал vs Періодика? 

Читачі 
Фахівці      Широкий загал 

 

Видається 
Науковими товариствами 

 

Редагування 

+       + 
 

Рецензування 

+         - 
 

Медіа  
корпораціями 



Якість видання 

Наукова Технічна 

Оформлення статті 
 
Web site, Doi 
 
Індексуванняе базами 
 
Довготривале зберігання 
 
Відкритість інформації 
 
Acid-free paper 

Спеціалізація/Конкуренція 
 
Рецензування 
 
Індексування базами 
 
Impact factor, квартиль 
 
Цитування 
 
Редколегія, автори  
 



Публікація в закордонному виданні– 
дуже дорога?  

Традиційна модель  Відкритий доступ 

Бізнес моделі журналів 

Гібридна 

Хижацька (її не має бути)  
 (приносьте гроші, публікуємо без рецензії 

Або приносьте рецензію з собою) 

Автор подає статтю 
Рецензії – прийом статті 

Платить читач (бібліотека) 

Автор подає статтю,  
Рецензії – прийом статті – платить автор 

Читач – отримує безкоштовно 

Автор подає статтю 
Рецензія – прийом статті 

Автор вирішує як буде розповсюджуватися стаття  
традиційна модель – безкоштовно, або відкритий доступ - платить 



Що відбувається зі статтєю після 
подачи її в редакцію? 

• Оцінка відповідності технічним вимогам і 
тематики видання 

• Призначення рецензентів (редколегія) 
• Отримання рецензій 
• Доопрацювання статті, Відповідь авторів 
• Повторна рецензія 
• Наявність позитивних рецензій редколегія 

затверджує номер 
• Верстка 
• Друк 



Рецензенти оцінюють 

Новизну, актуальність 

Використання сучасних методів, 

Логічність викладення і обговорення 

Статистична обробка, біоетика 

Мова 

Оформлення 

Література 

 



Структура експериментальної статті 

• Назва 
• Автори 
• Місце виконання роботи 
• Резюме (Структуроване) 
• Introduction,  
• Methods,  
• Results, 
• and 
• Discussion  
• Acknowledgements 
• Funding  
• Список літератури 



Назва статті 

• Суть роботи 

• Без абревіатур  



Автори 

• Вклад кожного 

• Обов'язкова  спільна робота над статтею 

• Ідентифікатори (OrcID) 

• Правопис прізвищу 

 

 * Однаковий вклад 

 



Резюме 
• Структуроване 

• Без абревіатур 

• Передає структуру статті 

 

– Навіщо(актуальність) 

– Якими методами? 

– Що отримано 

– Як це розширило картину уявлень про світ 

Саме його читають, лише якісне резюме 
може зацікавити науковця 



Вступ 

• Актуальність роботы 

• Постановка проблеми 

• Необхідність дослідження 



Методи 
• Вказати 

• Якщо відомі – навести посилання 

• Якщо змінені – вказати яким чином 

• Детальність – щоб забезпечити 
відтворюваність 

• Статистика! 

• Біоетика (окремий параграф, 
інформована згода, узгодження 
процедур) ! 



Результати 

• Можна не хронологічний, а логічний 
опис 

• Основні, а не все що було зроблено 

• Ілюструвати мінімально необхідними 
зведеними даними (вихідні дані можуть 
бути в додаткових матеріалах 



Обговорення 

• Не повторюють результати 

• Співставлення отриманих результатів з 
наявними 

• Обговорити можливі причин і наслідки 



Навіщо потрібен список 
літератури 

• Аргументувати ідею 

• Співставити з світовими аналогами 

• Означити місце даного дослідження 

• Запобігти плагіату 

• Для журналу і вченого = визнання 

• Часто вказані лише власні роботи або 
дуже “старі” статті 

 



Чи тотожні? 

• Посилання в тексті 

• Список літератури 

• Бібліографія 



Стилі оформлення 

 
 
 

Chicago 
Australian Guide to 

 Legal Citation 

 
 

Harvard 
APA 
Turabian 

В тексті прізвище 
автора  і дата в 
дужкахWatson, 
1953). 
 
За алфавітом (по 
прізвищу першого 
автора) 

Порядковий номер 
посилання в тексті [1] 
 
 
 

Vancouver 
IEEE 
AIP ГОСТ 

інженерія, 
інформаційні 
технології, медицина, 
фармакологія 
 

мистецтво, дизайн, 
економіки, педагогіка, 
інженерія, медицина, 
фармакологія 
 

мистецтво, право, 
 історія 
 

Верхні індекс в тексті 
статті1,  
внизу кожної сторінки 
деталі цитування 
 
За алфавітом прізвища 
автора) 
Інколи вказано 
бібліографію 
 

Автор-дата Нумерований Примітки 

Нумерованный ,  
за порядком упоминания в 
тексте 

Приклади 

список літератури 

Оформлення посилання 



Приклади 

APA           Rodnin, N. V., Tykhonkova, I. O., Kyyamova, R. G., Garifulin, O. M., Gout, I. T., & 
Filonenko, V. V. (2003). Identification of tumor-associated antigens in human 
thyroid papillar carcinoma. Biopolymers and Cell, 19(6), 541–547.  

Harvard     Rodnin, N.V. et al., 2003. Identification of tumor-associated antigens in human 
thyroid papillar carcinoma. Biopolymers and Cell, 19(6), pp.541–547.  

IEEE          N. V. Rodnin, I. O. Tykhonkova, R. G. Kyyamova, O. M. Garifulin, I. T. Gout, and V. V. 
Filonenko, “Identification of tumor-associated antigens in human thyroid papillar 
carcinoma,” Biopolymers and Cell, vol. 19, no. 6, pp. 541–547, Nov. 2003.  

MLA           Rodnin, N. V. et al. “Identification of Tumor-Associated Antigens in Human Thyroid 
Papillar Carcinoma.” Biopolymers and Cell 19.6 (2003): 541–547.  

Vancouver Rodnin NV, Tykhonkova IO, Kyyamova RG, Garifulin OM, Gout IT, Filonenko VV. 
Identification of tumor-associated antigens in human thyroid papillar carcinoma. 
Biopolym. Cell; 2003 Nov 20;19(6):541–7  

Chicago     Rodnin, N. V., I. O. Tykhonkova, R. G. Kyyamova, O. M. Garifulin, I. T. Gout, and V. V. 
Filonenko. “Identification of Tumor-Associated Antigens in Human Thyroid Papillar 
Carcinoma.” Biopolymers and Cell 19, no. 6 (November 20, 2003): 541–547. 

Автор(и) Назва статті журнал рік сторінки 



Що можуть цитувати 

• Книги, (монографії, глави..) 
• Статті 
• Матеріали конференцій 
• Патенти 
• Дисертації 
• Неопубліковані дані 
• ЗМІ 
• Веб ресурси (протоколи, веб сторінки) 
 

   Джерело має бути надійним,  постійним 
доступним 



Подача статті 

• Традиційний спосіб 

• Он-лайн подача  

 Звичайний формат матеріалів 

 Спеціальний формат 

 



Не так страшне рецензування як 
його малюют! 



Хто такі рецензенти? 
Чому вони працюють безкоштовно? 

Peer review 

• Фахівці в даній галузі дослідження 
(Peer) дають свій висновок (review) 

• Отримують першими нові дані 

• Їх теж хтось рецензує 

• Наукова етика 



Peer Review  
Single blind  и double blind  

 

• Автор не знає хто рецензує його 
роботу - Single blind  

 

• Автор не знає хто рецензент і 
рецензент не знаеє хто автор 
статті - double blind 

 



Рекомендації рецензентів 

• Прийняти (Accept) 

• Незначні правки (Minor revision) 

• На доопрацювання(Major revision) 

• Відхилити (Reject) 

 



Хто і як часто відхиляє статті? 

• Редколегія і головний 
редактор беручи до 
уваги думку 
рецензентів 

• До 90% статей може  
бути відхилено 

https://blog.frontiersin.org/2015/12/21/4782 



Що робити якщо 
Major revision/ відхилили? 

• У кожного науковця таке було! 

• Заспокоїтися, перечитати зауваження 
(наступного дня) 

• Проаналізувати, чому вони виникли 

• Врахувати при доопрацюванні статті 

• Подати апеляцію або обрати інше видання 



Плагіат и  
його види 

• Копіювання 

• Перефразування 

• “Клаптиковий” 

• Не точне цитування 

Плагіат – навмисне 
незаконне використання 
чужого творчої праці, з 
доведенням до інших 
осіб неправдивих 
відомостей про себе як 
про дійсного автора. 



Недобросовісні практики 

• «Салямі публікації» 

• Самоцитування 

• Договірні цитування 

• Картелі цитування 

Знищують репутацію науковця 



Етика спілкування 

• Cover letter 

• Дотримання строків 

• Опосередковане спілкування з 
рецензентами 

• Дотримання політики журналу щодо 
розповсюдження 

 



Де знайти опубліковану статтю? 

• на сайті видавця 

• авторський екземпляр (політика 
розповсюдження) 

• В бібліотеці (репозиторіях інститутів) 

• Базах даних!!! 

• Реклама авторами в соц мережах, на 
конференціях 

 



Що дає науковцю публікація у виданнях, що 
індексуються  

Web of Science (Core Collection) 

• Репутація і визнання якості роботи 

• Збільшення читацької аудиторії, 

• Підвищує шанс на цитування, пошук 
партнерів, грантів 

• Монетизовані бонуси від керівництва 

45 



46 

“Не кормите хищников!” 

Перевіряйте індексацію 
журналу В Web of Science  

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=MASTER 

О. Уткин 
http://www.time.kz/articles/ugol/2016/05/24/

ne-kormite-hishnikov 



Чорна мітка від Джефрі Біла 

http://scholarlyoa.com/publishers/  
 
https://scholarlyoa.files.wordpress.com/201
5/01/criteria-2015.pdf  

Jeffrey Beall  
Університет 
Колорадо. США 
 

http://scholarlyoa.com/publishers/
https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2015/01/criteria-2015.pdf
https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2015/01/criteria-2015.pdf
https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2015/01/criteria-2015.pdf
https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2015/01/criteria-2015.pdf


Наявність не менше п’яти публікацій у наукових (зокрема 
електронних) фахових виданнях України та інших держав, з 
яких: 
 
* не менше однієї статті у наукових періодичних виданнях інших 
держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію = публікація у 
виданнях України, які включені до міжнародних 
наукометричних баз; 
 
*одна із статей може бути опублікована в електронному науковому 
фаховому виданні; 

Вимоги до опублікування результатів на 
здобуття ступеню кандидата наук  
(наказ МОН №1112 від 17.10.2012 р) 



НАКАЗ МОН 14.01.2016  № 13 
Про затвердження  

Порядку присвоєння вчених звань науковим і 
науково-педагогічним працівникам  

…7. Вчене звання старшого дослідника присвоюється  

….2) які мають:  

   наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у 
вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) 
рецензованих фахових виданнях, з яких не менше 
двох публікацій у періодичних виданнях, які 
включені до наукометричних баз Scopus або Web of 
Science та не є перекладами з інших мов;  



База наукової літератури 

Наукометрична 

Реферативна Повнотекстова 

Спеціалізована Мультидисциплінарна 

Безкоштовна За передплатою 

Міжднародна  Регіональна 



Directory open access journals 
DOAJ 

https://doaj.org/ 



Агрегатори наукової літератури 

• EBSCO 

 

•HINARI 



Ідентифікатори видання та 
статті 

• ISSN 

• doi 



Назви видання 

• Доповіді Академії Наук Української РСР, Сер Б 1971–1981 
• Доклады Академии Наук Украинской ССР, Сер Б 1982–1990 
• Доклады Академии Наук України 1991–1992 
• Доповіді Академії Наук України 1993–1994  
• Доповіді Національної Академії Наук України 1995–  

 
 

• Dopovidi Nats Akad Nauk Ukrainy? 
• Proc Natl Acad Sci Ukr? 
• Report Natl Acad Sci Ukr? 

Який з них вірний? 

кількість цитувань, яке має видання, враховується під час його оцінки на 
можливість індексації базами даних,  
НЕ РОЗПОРОШУЙТЕ цитування видання варіаціями скорочень!!!  

Dopov Nac. Akad. Nauk Ukr. 
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Для різних версій видання 
(паперова, он-лайн, CD-ROM, 
тощо   
повинні бути різні ISSN 

Приклад: 
Biopolymers and Cell  
(Biopolym. Cell) 
0233-7657 print 
1993-6842 on-line  

•Обкладинці журналу 

•Колонтитулі статті 

•На сайті журналу!!! 

International 
Standard  
Serial  
Number 

• Восьмизначний номер ідентифікує 
періодичне видання (включаючи 
електронні) 

• Не містить інформації про 
походження або зміст 

• Формат ХХХХ-ХХХХ  

• Будь-яка зміна назви має 
супроводжуватися зміною ISSN, навіть 
якщо зміни незначні 

Лише скорочення надане ISSN варто використовувати!!!  



2000 



Причини  
помилки 404  

Реструктуризація сайту 

• Зміна видавця - зміна сайту 
- втрата гіперпосилань 

• Зміна платформи видання 

• Зміна доменного імені 



DOI 



Структура DOI 

http://dx.doi.org/10.7124/bc.000027  
doi директорія префікс суфікс 

Префікс 
 
Присвоюється видавництвам 
 
Формат 10.ХХХХ або 10.ХХХХХ 
 
 
Показує хто опублікував статтю 
 
Не показує кому в даний час  
належить журнал 

Суфікс 
 
Присвоюється публікації 
 
Унікальний у рамках префікса, 
один DOI - один елемент 
 



Якому об’єкту можна присвоїти DOI? 

журнал, номер, том, 

стаття, 

частина публікації (рисунки, таблиці, графіки) 

 

книга, книжкова серія, окрема глава 

або розділ книги, 

дисертація, 

збірки матеріалів конференцій, тези 

 

звіти і інші види наукових  

публікацій, тощо 



 



Cited by linking (CrossRef) Cited by linking (CrossRef) 



DOI, ISSN – не є показниками наукової 

цінності журналу, проте є необхідними 

атрибутами сучасного видання, яке 

піклується про своїх читачів, комфортну 

співпрацю з колегами та власний статус 

 
 



Для одержання DOI необхідно:  

Підписати угоду з CrossRef 

Оплатити річний внесок ! 

Дотримуючись технічних рекомендацій подати DOI всіх 

статей 3 останніх років та 

   створити вихідні посилання 3 останніх років 

Вчасно оплачувати рахунки ! 

При зміні структури сайту поновити інформацію в 

CrossRef  



Doi http://crossref.org/ 



12,000,000+ 
 

5,000,000+  
 

100,000+  
 

100,000+ 
 

 

400,000+  
 

2,000,000+  
  

6,000+  
 

42,000+ 
 

110,000+  
 

Епоха інформаційного вибуху 

 



Використання наукових 
журналів 
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 200+ 

 0.4% 
Tenopir C. What Scientists Really Need. In: American Association for 
the Advancement of Science Meeting (AAAS). Washington D.C.; 2005. 



Роль ключових журналів (core 
journals)  
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Articles Citations

40% журналів: 
•  92% процитованих 
статей 
•  70% самих цитованих 
статей 



 
 
1960 
Institute for Scientific 
Information (ISI) 
 
1964 
Science Citation Index  
 
1992 
Thomson Scientific 
 
1997 
Web of Science 

ЮДЖИН ГАРФІЛД 
Засновник Інституту наукової інформації 
Запропонував impact factor 



Юджин Гарфілд: Science Citation Indeх 
(Філадельфія, 1964) 



Наукові видання 

Thomson Reuters 
НЕ  видавець! 

Всього у світі  

> 100 000 
наукових журналів 

> 17 500 

найвпливовіших журналів в  
12700 SCIE, SSCI, AHI 
+ 4800 видань в ESCI 
 Core Collection WOS 
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Критерії відбору журналу до   
Web of Science Core Collection 

Видавничі 
стандарти 

Міжнародний 
склад 

Зміст 
журнала 

Анализ 
цитування 
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Формування бази даних 

73 

73 



статтья 

матеріали,  
на які 

посилається автор даної статті 

матеріали,  
які цитують 
 дану статтю 

Повна інформація про цитування 
 



Web of Science 
Core Collection 

SCIE – архів з 1900 
SSCI – архів з 1900 
AHCI – архів з 1975 

CPCI – архів з 1990 
BkCI – архів з 2005 

IC –  архів з1993 
CCR – архів з 1985 

Russian Science Citation Index 
архів  з  2010 

CABI 
архів і 1910 

FSTA 
архів з 1969 

Inspec 
архів з 1898 

MEDLINE 
архів з 1950 

Zoological Record 
архів з 1864 

Data Citation Index 
архів з 1900 

Derwent Innovations Index 
архів з 1963 

BIOSIS Preview 
BIOSIS Citation Index 
архіви з 1926 

Chinese Science Citation Index 
архів  з 1989 

SciELO Citation Index 
архів  з 2002 

ESCI архів з 2015 

KCI - Korean Journal Database 
архів  з 1980 

Current Content Connect 
архів з 1989 

Biological Abstracts 
архів з 1926 

Бази даних на платформі Web of Science 
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Склад платформи Web of Science 

Science Citation  
Index expanded 

Social Science 
Citation Index 

Arts & Humanities 
Citation Index 

Conference  
Proceedings 
Citation Index 

Book 
Citation Index 

Emerging Sources 
Citation Index 

Current Chemical 
Reactions Index Chemicus 

8700  3200  1700  17000 конференцій  

4800  2005-2016 
1 млн 

1985-2016 
232600 

1993-2016 
392000+ 

881  2030  

5530  

700 

SciELO 
Citation Index 

Russian 
Citation Index 

Chinese Science 
Citation Database 

1900  

DATA 
Citation Index 

BIOSIS 
Citation Index 

5300  4900  325 репозиторія 
57 млн  
патентів  

Derwent  
Innovation  Index Medline 

KCI Korean 
Journal Database 

Zoological 
Record 

C 
O 
R 
E 



Impact Factor:  
основний показник впливовості видання 

2013 2014 2015 

IF2015 = 

кількість цитувань у 2015 
 статей опублікованих в 2013-2014  

кількість статей у 2013 и 2014 
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15 з Impact Factor 2015  

Symmetry Integrability and Geometry-Methods and Applications 
Ukrainian Journal of Physical Optics 
Low Temperature Physics 
Theoretical and Experimental Chemistry 
Condensed Matter Physics 
Journal of Superhard Materials 
Strength Of Materials 
Kinematics and Physics of Celestial Bodies 
Cytology and Genetics 
Journal of Water Chemistry and Technology 
Powder Metallurgy And Metal Ceramics 

Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry 
Neurophysiology 
Ukrainian Mathematical Journal 
Materials Science 

Українськи видання у Web of Science core collection 

+ 35 відібрано до Emerging Source Citation Index (ESCI ) 
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   h-індекс ученого, який опублікував N 
статей, дорівнює h, якщо: 
h його статей одержали 

не менше h цитувань 
решта N–h його статей -  
  не більше h цитувань 

№ 
статті 

Кількість 
цитувань 

1 100 

2 56 

3 34 

4 27 

5 34 

6 10 

7    ≤ 9 

8 7 

9 3 

10 1 

11 1 

12 

13 

0 

0 

Кіл-ть статей 

К
іл

ьк
іс

ть
 ц

ит
ув

ан
ь 

h-index 

2005 
Індекс Гірша (h-index) J. E. Hirsch 

Можна розрахувати для 
Вченого  
Групи вчених  
Журналу 
Наукової установи  
Країни 
Всього, що має статті та цитування 

Величина залежить від бази даних  
за якою розраховується 



Публикаціі науковців Казахстану  
в Web of Science 1992-2015 

Джерело : Web of Science Core Collection на 22 серпня2016 р. 

Національна передплата 



Унікальна можливість для українських установ 
спробувати можливості Web of  Science  
через консорціум http://everum.org.ua 
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СЕСІЯ 2 

База даних Web of Science Core Collection, 

EndNote 

Journal Citation Report 

Essential Science Indicators 
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Web of Science 

Як це працює? 

webofscience.com 
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Обираємо мову інтерфейсу 

Довідка 
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Довідка, буде обраною мовою і 
релевантною до сторінки пошуку 
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Персональний профіль 
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Налаштування пошуку у Web of Science 
Core Collection і глибина передплати 
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Обираємо базу даних 

Залежить від умов передплати 
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Обираємо варіанти, критерії 
(категорії) пошуку 
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Добір термінів – визначальний етап 
пошуку! 

• Лише англійською! 

• Не використовуйте он-
лайн перекладачі 

• Починайте з загальних 
ключових слів 

• Коректне використання  
операторів – запорука 
успіху! 

    обежежно з “”  

“два слова“ видасть лише 
таку комбінацію 

* 
Будь яка 
кількість 

символів або іх 
відсутність 

*function*  
functional, 

dysfunctions 

$ 
один символ 

або його 
відсутність 

colo$r  
color, colour 

? ЛИШЕ один 
символ 

en?oblast  
entoblast, 
endoblast 
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AND OR NOT 

drug resistance 
drug treatment 

medicine 

smoking health* 

Оператори 
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Оберіть ключове(і) слов(о)а 
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Додати ключове слово 

Статті з майбутнього? 

Результати Цитування Уточнення результатів 
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Цитування і використання 
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Показазники використання 

95 

• Usage Count – з 2013 

• Usage Count – останні 180 днів 

Чому саме ці періоди? 

 
• Підрахунок почався 1 лютого 2013.  

 
• 180 днів- достататній строк для визначення 

зацікавленості аудиторії  



Панель уточнення результатів 
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За категоріями Web of Science 

Обрати або виключити певні результати 
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251 категорія Web of Science 
Category Name:  
Physics, Applied  
Category Description:  
Physics, Applied covers those resources dealing 
with the applications of condensed matter, optics, 
vacuum science, lasers, electronics, cryogenics, 
magnets and magnetism, acoustical physics, and 
mechanics. This category also may include 
resources on physics applications to other sciences, 
engineering, and industry. 
Category Name:  
Physics, Atomic, Molecular & Chemical  
Category Description:  
Physics, Atomic, Molecular & Chemical includes 
resources concerned with the physics of atoms and 
molecules. Topics covered in this category include 
the structure of atoms and molecules, atomic and 
molecular interactions with radiation, magnetic 
resonances and relaxation, Mossbauer effect, and 
atomic and molecular collision processes and 
interactions. 
Category Name:  
Physics, Multidisciplinary  
Category Description:  
Physics, Multidisciplinary covers resources having a 
general or interdisciplinary approach to physics. 
This category also includes theoretical and 
experimental physics as well as special topics that 
have relevance to many areas of physics. 

98 
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Панель Уточнення результатів 
для аналізу результатів пошуку 

Де публікуватися? 

На яких конференціях 
виступати? 

Де шукати 
фінансування? 

Журнали відкритого 
доступу 

З ким співпрацювати? 

Показані перші 5, обирайте 
додаткові параметри,  
уточнюйте або виключайте 
з пошуку 
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N1 
База даних Web of Science Core Collection: складання пошукового запиту, 
уточнення запиту і аналіз результатів пошуку 

Завдання Контрольне питання / результат 

Провести 
пошук по полю 
«Тема» (Topic) 
з 
використанням 
панелі 
уточнення 
пошуку 
«Уточнение 
результатов» 
(Refine results).  

Проведіть пошук публікацій по полю «Тема» за вашою темою. 
Альтернатива: проведіть пошук за ключовим словом «pollution». В панелі 
«Уточнение результатов» введіть додаткові ключові слова пошуку 
«urban air». 
Уточніть пошук, використовуючи такі розділи панелі «Уточнение 
результатов»: 
Категоріі Web of Science (Web of Science Categories): виберіть категорії 
Engineering Environmental и Engineering Civil 
Типи документів (Document Types): Articles, Proceedings Papers 
Роки публікації (Publication Years): 2000-2016. 
Скільки публікацій залишилося у Вашому списку результатів пошуку? 

Аналіз 
результатів 
пошуку з 
використанням 
панелі«Уточне
ние 
результатов». 

Поверніться до результатів Вашого пошуку і проведіть аналіз за 
допомогою різних розділів панелі «Уточнення результатів» і знайдіть: 
•7 журналів де найчастіше публікуються матеріали з даної тематики; 
 6 авторів з максимальною кількістю публікацій; 
 3 організації найчастіше фінансували дослідження з даної тематики. 

Сортування 
результатів 
пошуку. 

Яка публікація є найбільш цитованої? Скільки у неї цитувань на даний 
момент? 



Список відмічених публікацій 
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Редагування списку 
відмічених публікацій 
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Обрані і збережені публікації 
 мають відповідні позначки 
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Історія пошуку можливість 
комбінувати результати 

Бонус наявності власного профілю! 

104 



Створіть регулярні повідомлення 
про новинки 
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Аналіз результатів 
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Аналіз результатів 

Збереження інформації 
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Збереження і експорт результатів пошуку 
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Збереження інформації 
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Збереження інформації 
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Обліковий запис статті (1) 

Назва 

ВСІ автори 

Журнал, вихідні дані 

Резюме 

Повідомлення про цитування, зручний засіб бути в курсі новинок 
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Обліковий запис статті (2) 

Повна!!! інформація  
по авторам 

Тип документа,  мова публікації 

категорії 
Журнал, вихідні дані 

Список літератури і цитування 



№2 База даних Web of Science Core Collection: робота з результатами пошуку. Робота в 
профіліWeb of Science. 

Завдання Контрольне питання / результат 
Ознайомитися з 
елементами повного 
запису Web of Science 
Core Collection 

Зайдіть в повний запис самої цитованої статті. Знайдіть її ідентифікаційний 
номер WoS (accession number). У новій вкладці спробуйте знайти її за цим 
номером, вибравши відповідне поле пошуку. 
Чи є у журналу, в якому опублікована дана стаття, імпакт-фактор? Яке його 
значення? 
Спробуйте знайти повний текст статті на сайті журналу і в наукових ресурсах 
відкритого доступу. 

Ознайомитися зі Списком 
отмеченных публикацій 
(Marked List) і 
можливостями експорту 
даних з Web of science.  

На основі попереднього пошуку складіть список відзначених публікацій з10 
записів. 
Експортуйте отриманий список в форматі простого тексту і Excel. 

Ознайомитися з 
функцією анализа 
результатов (Analyze 
results). 

За допомогою кнопки «Анализ результатов» складіть список організацій, вчені з 
яких найбільш активно публікуються на зазначену тематику (виставте поріг 
публікацій 10). Зверніть увагу на процентне співвідношення результатів. Чи є в 
цій галузі явні лідери? 

Ознайомитися з 
функцією збереження 
історії пошуку та 
розділом История поиска 
(Search History), 
функціями налаштування 
сповіщень. 

Налаштуйте повідомлення про появу нових статей за обраним запитом. 
Поверніться до самої цитованої статті на цей запит (альтернатива: знайдіть 
свою статтю, опубліковану в журналі, індексованих в WoS) і налаштуйте 
сповіщення про появу нових цитувань для обраної статті. 



Формування бази пристатейної 
бібліографії 
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Список пристатейної бібліографіі 
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Related records –  
публікаціі зі спільними посиланнями 

116 



Пошук по пристатейній 
бібліографії 
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Пошук по пристатейній бібліографії 
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№3 База даних Web of Science Core Collection: робота з 
постатейною бібліографією 

Завдання Контрольне питання / результат 
Проведіть пошук за назвою публікації 
за своєю тематикою дослідження. 

Яка стаття є найбільш цитованої на 
даний момент? Скільки раз вона була 
процитована? 

За допомогою функції Related Records 
визначте 3 найтісніше пов'язані з цією 
статтею публікації. 

Яка їхня ступінь релевантності 
(відношення співпадаючих посилань до 
загальної кількості посилань в 
аналізованої статті) 

Знайдіть всі публікації в WoS, що 
цитують статті з журналу «Успехи 
химии» (Uspekhi Khimii) 

Скільки публікацій Ви знайшли? 

Використовуючи панель  «Уточнение 
результатов», розділ Web of Science 
categories, проведіть тематичний аналіз 
отриманого списку публікацій. Виберіть 
публікації, які стосуються категоріям 
Management, Business і Economics. 

Які 6 статей мають найбільше 
цитування? 



Де знайти 
повний 
текст? 

На сайті видавця за гроші або У відкритих джерелах або у автора 



Зберегти в EndNote 
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Оформлення публікацій,  
зокрема при доопрацюванні статті і редагування пристатейного списку 

укладеного за хронологією,  

без референс менеджерів забирає багато часу і 
збільшує кількість помилок  

тези 

Стаття  
 
Поважним вченим, який 
досліджував Х [1]   було  
Показано У [2],  проте на  
інших об’єктах [3] все було  
інакше. А ми визначили 
 що у людини, яка  
вживає Х у комбінації з N,  
підвищується  
працездатність в 2 рази в 
порівнянні з [2] 
 
 Список Літератури 
1. 
2. 
3. книги 

статті 

Рhoto by Pavel Bogdanov 
https://www.facebook.com/groups/1465498283778316/ 

Працездатність обумовлено [1!]… 

1. 



Для чого потрібні  “Reference Manager” 

• Створення і систематизація бази даних статей 
за Вашою тематикою 

• Оформлення статей згідно правил певного 
видання (посилання в тексті і список 
літератури) 

• Обмін цією інформацією з іншими вченими 
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Знайомтеся EndNote 

EndNote 
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Десктопова версія 
Endnote X7 (endnote.com) 
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Порівняння версій Endnote 

ENDNOTE X7 
ENDNOTE 
ONLINE 

ENDNOTE 
BASIC 

Настольна версія 
Безкоштовно з 
Web of Science 

Безкоштовна 
версія 

Reference storage Не обмежено Не обмежено 50000 

Attachment storage Не обмежено 2 Гб 2 Гб 

Available formatting styles 6000+ 3300+ 21 

Integration with MS Word    

One-click “Find full text”  

PDF search and annotation  

Create your own formatting 
styles  
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EndNote 

За замовчуванням, збережені записи додаються в папку unfiled  
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Створіть власний зручний 
каталог 

Маєте зручну, власну бібліотеку, літератури за вашою темою 

129 



Вкладка Collect – копіювання джерел 
з он-лайн каталогів бібліотек 
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Або створіть запис власноруч 

Типи даних залежать від джерела 
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Заповніть картку статті 
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Вкладка Organize – керування 
спільним доступом 
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№4 Робота з бібліографією в EndNote online 
Завдання Контрольне питання / результат 

Зберегти посилання з 
бази даних Web of 
Science в бібліотеці 
EndNote online 

Відкрийте будь-який з раніше збережених пошуків в Web 
of Science і скопіюйте десять найбільш часто цитованих 
статей з результатів цього пошуку в бібліотеку EndNote 
online. 

Створити нове 
посилання за 
допомогою функції 
New Reference. 

За допомогою функції New Reference створіть 
посилання на свою власну чи будь-яку іншу публікацію 
російською мовою. Додайте до неї будь-який текстовий 
файл або зображення у вигляді додатку. 

Створити нове 
посилання за 
допомогою функції 
Online Search. 

За допомогою функції Online Search знайдіть в каталозі 
будь-якої бібліотеки інформацію про будь-яких двох 
монографіях по вашій предметної області. Збережіть ці 
посилання. 

Опрацювати 
управління групами 
посилань. 

Створіть групу посилань за своєю предметною областю і 
перемістіть туди всі збережені посилання. Надайте 
доступ до цієї групи посилань кому-небудь з Ваших 
колег. 



Cite while you write 
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Встановити плагін 
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Пишемо статтю 

Закладка EndNote  

137 



Додаємо цитування 
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Додавати, міняти, видаляти 
посилання дуже просто 
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Обираємо формат видання 

Стаття готова? 
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№ 5 
Оформлення бібліографії та посилань в тексті з і використанням 
модуля Cite-While-You-Write для Microsoft Word 

Завдання Контрольне питання / результат 
Ознайомлення з 
панеллю Cite-While-
You-Write. 

Налаштуйте модуль для роботи з Вашим профілем EndNote 
online (пропишіть свої логін і пароль). 
Встановіть стиль оформлення посилань.  

Відпрацювання 
функції додавання 
посилань Insert 
Citations. 

Використовуючи свою бібліотеку EndNote online, додайте в 
текст не менше 5 посилань за допомогою кнопки Insert 
Citations. Створіть не менше 3 комбінованих посилань. 

Зміна та 
налаштування 
відображення 
посилань в тексті. 
Зміна стилю 
оформлення 
посилань в тексті  

Змініть текст і положення посилань в ньому і виправте 
порушення. 
Змініть стиль оформлення посилань. 

Завершальний етап 
роботи перед 
відправкою статті в 
журнал 

Створити резервну копію з автоматичним форматуванням. У 
новій копії документа для подачі в журнал додайте назву 
списку бібліографії, поміняйте накреслення шрифту. 



Зверніть увагу 

• Назва, резюме статті, ключові слова – 
інформативні! 

• Автори – перевірте написання! 
(уникайте “літерного міксу”) 

• Назва установи 
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Кирилиця в текстах англійською 
 “літерний мікс” 

 
• ВІОLОGY 
• ВІОLОGY – змішані літери  
• червоні – кирилиця, чорні – латиниця 

• LGY – так це слово “побачить” робот! 

 
 

• Призводить до некоректного розпізнавання та 
індексування авторів, статей тощо.  

• ПЕРЕМИКАЙТЕ клавіатуру!!! 

А О С Е Н Т Р І М В Х -  літери якого алфавіту ? 
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Enhanced 
Organization 

name – 
поєднає усі варіації в одному 

профілі і дозволить 
представити всі результати і 
отримати точну статистику  

 

Назва установи! 

Варто офіційно закріпити назву 
установи та іі скорочення 

англійською  

KHARKOV PHYS TECHNOL INST 1963 
KHARKOV INST PHYS TECHNOL 627 
KHARKOV PHYS TECH INST 525 
KHARKOV PHYSICOTECH INST 264 
KHARKIV INST PHYS TECHNOL 139 
NATL SCI CTR KHARKOV INST PHYS 
TECHNOL 121 
NSC KHARKIV INST PHYS TECHNOL NSC 
KIPT 108 
NSC KHARKIV INST PHYS TECHNOL 59 
NSC KHARKOV PHYS TECH INST 
 
тощо 

7 
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Enhanced Organization name  дозволить 
 точно оцінювати здобутки установи 
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Розширений пошук 
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Розширений пошук 
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Теги для складання запитів 
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Теги для складання 
запитів 

Синтаксис:  

ts=(ключові слова) 

 

В запитах можна використовувати оператори 

пошуку: ts=(climate not change) 

 

Різні теги можна поєднувати за  допомогою 

операторів Буля:  

ts=(food allergy) and cu=(ukraine or ukssr) 
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Комбінування запитів 
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Поле пошуку Организация-
улучшенный 
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Поле пошуку Организация-
улучшенный 
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• SCIE 

• SSCI 

 

Імпакт фактор 
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Journal Citation Report 2015!!! 

154 



Пошук певного видання 

155 



Обрати видання за категорією 
в JCR 
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Журнал в JCR 
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Журнали певних країн 
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Можливість порівняння 
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Збереження та експорт даних 
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Журнали зі зміненою назвою 
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Призупинення розрахунку 
імпакт-фактора 
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Миттєва оцінка видання в WoS 

Для різних категорій квартіль видання може бути різним 
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Квартилі журналів 

• Квартиль – категорія наукового 
журналу, що залежить від його 
бібліометричних показників, які 
вказують на рівень його цитованості 

 

• Виділяють чотири квартилі :  

• Найвищий ─ Q1, найнижчий ─ Q4  

Фізиків і ліриків “поміряти” лише квартилями 
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Підбір видання для публікації 

• Web of Science 

• Journal Citation Report 

• EndNote (Match) 

• Природнім шляхом 
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Спробуйте Match   
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Природній добір  
журналу для публікації 

• Регулярно читати визнані журнали за 
своєї теми! 

• Налаштувати повідомлення про 
цитування і  публікації в WoS   



№6 Щорічні звіти за цитуванням журналів Journal Citation Reports 

Завдання Контрольне питання / результат 
Тематичні 
категорії 
журналів 

Використовуючи вкладку «Categories by Rank», знайдіть цікаву для вас предметну 
категорію. Порівняйте її з суміжними і відрізняються предметними категоріями за 
наступними показниками: кількість журналів, медіанний і агрегований імпакт-
фактори. 

Налаштування 
показників і 
експорт 
результатів 

Перейдіть до списку журналів в знайденої предметної категорії. Який найвищий 
показник імпакт-фактора в цьому списку? 
Включіть в відображаються показники нормалізований ейгенфактор (normalized 
eigenfactor). Збережіть список повністю в форматі Excel. 

Пошук журналу і 
робота з повною 
записом 
журналу. 

У розділі Journals by Rank знайдіть цікавить вас журнал (Альтернатива: Journal of 
Historical Geography). 
За повного запису знайденого журналу визначте: 
Вихідні дані журналу, 
Всі показники цитованості журналу, включаючи імпакт-фактор, нормалізований 
eigenfactor і процентиль. 
Рейтинг журналу в своїх тематичних категоріях. 

Підбір журналу 
по країні, 
тематичної 
області і іншим 
параметрам 

Використовуючи панель зліва, підберіть журнали по цікавить вас предметної 
області, країні видання, квартиль або діапазону імпакт-факторів. (Наприклад: всі 
журнали, публікуються в Україні, скільки з цих журналів з фізики, до яких квартилів 
вони відносяться). 



Essential Science Indicators 
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Essential Science Indicators (ESI) 

• Аналітика даних по цитуванню з Web 
of Science Core Collection: статті, 
огляди і матеріали конференцій з 
SCIE і SSCE 

• Інформація за останні 10 років 

• Зміст оновлюється раз  
на 2 місяці 

• 22 широкі предметні категорії 

• Найцитованіші країни, організації і 
науковці 

• Високоцитовані і швидкоцитовані 
статті 

• «Фронти досліджень» Research Fronts 
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Предметні області в ESI 

Детальна інформація: http://sciencewatch.com/about/met/ 

Agricultural Sciences  
Biology & Biochemistry  
Chemistry  
Clinical Medicine  
Computer Science  
Ecology/Environment  
Economics & Business  
Engineering  
Geosciences  
Immunology  
Material Sciences  

Mathematics  
Microbiology  
Molecular Biology & Genetics  
Multidisciplinary  
Neuroscience & Behavior  
Pharmacology & Toxicology  
Physics  
Plant & Animal Science  
Psychology/Psychiatry  
Social Sciences, general 

Space Science  
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В ESI відображено: 

Перцентиль 
цитування 

Часові  
рамки 

Науковці 1% 10 

Організації 1% 10 

Країни 50% 10 

Журнали 50% 10 

Highly Cited Papers 1% 10 

Hot Papers 0.1% 2 
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ESI дає відповіді на: 

• Які публікації (українських) вчених з (фізики) 

входять до 1% найцитованіших у світі? 

• Які організації входять в 1% з (кліничної медицини)? 

• Які країни є лідером з (фізики)? 

• Які (економічні дослідження) викликають найбільшу 

увагу наукової спільноти? 

• Стаття з (математики) має 17 цитувань – чи є вона 

високоцитованою? 
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“Передові фронти” світу 
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“Передові фронти” України 
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“Гарячі теми” 
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Все на одній платформі 

WoS JCR ESI 

EndNote 

ResearcherID 

My Tools 
довідка 
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Ви вже знаєте відповідь на запитання! 

Як опублікуватися в Web of Science? 

• Проведіть актуальне дослідження (WoS Core 
Collection, ESI) 

• Оберіть журнал Вашого профілю з Core 
Collection (JCR) 

• Оформіть публікацію згідно вимог журналу 
(EndNote) 

• Розмістіть інформацію про свої здобутки в 
Ваших авторських профілях (ResearcherID) 
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Сессія 3 
ResearcherID 

Ідентифікатори науковця 
Бонуси 

Категорія Must have  



Що робити після публікації? 

Маємо 

За деякими оцінками науковців і псевдонауковців по 6 млн! 
 
Поєднати науковців і їхні роботи 
 



Шляхи міграції  
наукової інформації 

 

 



Реклама видання вченими 

• Researchgate 

• Orcid 

• ResearcherID 

• Academia.edu 

• Ваш варіант 



Поле пошуку Aвтор 

183 



Використання символів 
скорочення і заміни 
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Панель Уточнення результатів: 
пошук по автору 
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Функція Пошук по автору 
– автоматизований пошук 
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Створення звіту по 
цитуванню 
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Звіт по цитуванню 
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Індекс Гірша за списком публікацій 
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№7 
 База даних Web of Science Core Collection: пошук по автору і показники цитування 

Завдання Контрольне питання / результат 
Знайти публікації Юрія Олександровича 
Шполянського, використовуючи базовий 
пошук, символи усічення і панель 
«Уточнення результатів». 

Скільки знайшли: 
варіантів написання прізвища та імені автора? 
публікацій автора? 

Провести пошук публікацій Ю.А. 
Шполянського з використанням функції 
Author Search 

Скільки авторських груп публікацій (Record Sets)? 

Відсортувати список робіт автора за 
кількістю цитувань і провести його аналіз 
за допомогою панелі «Уточнение 
результатов» 

Яка найбільш цитована стаття автора? 
Який імпакт-фактор журналу, де ця стаття була опублікована? 
У яких журналах найчастіше публікувався автор? 
Виступи автора на яких конференціях проіндексовані в Web of 
Science? 
Які статті автор опублікував в 2010 році? 

Створити звіт за цитуванням автора Знайти такі показники: 
загальна кількість цитувань 
середня кількість цитувань однієї статті 
індекс Хірша 
Скільки разіроботи автора було процитовано у 2007 році? 

Провести пошук робіт, аналіз активністю 
публікацій і цитування цікавить Вас 
автора. 



Авторський профіль на Web of Science 
- ResearcherID 

Ідентифікатор вченого - безкоштовний ресурс, що 
дозволяє: 
 
1. створювати профіль вченого 
2. формувати список власних публікацій 
3. здійснювати пошук вчених, або груп авторів за 
темою досліджень 
4. створювати запрошення до співпраці 
5. переглядати бібліометричні показники за WOS 
6. асоціювати свій профіль з Orcid 

191 http://www.researcherid.com/ 



ResearcherID 
14 вересня 2016 – 6805 українських науковців 

192 АБО  http://www.researcherid.com/ 



Перехід у ResearcherID 

193 



Профіль ResearcherID 
і список публікацій  
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Пошук за допомогою ResearcherID 
у Web of Science 
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Додавання публікацій у ResearcherID 
з Web of Science 
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Пошук дослідників у ResearcherID 

197 



Налаштування облікового 
запису ResearcherID 
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N.B! Створіть і дозаповніть профіль! 

Всі варіанти прізвища, ключові слова, місце роботи, відділ 
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Результативність науковця  
за Web of Science 

h-index 
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Оцінка співпраці і мережи 
цитувань науковця 
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№8 профіль дослідника ResearcherID 
Завдання Контрольне питання / результат 

Ознайомитися з сайтом 
researcherid.com. У розділі пошуку по 
ResearcherID виконати пошук по країні / 
ключовим словом і перейти на сторінку 
обраного вченого. 
Порівняти дані з публікацій в 
ResearcherID і при пошуку по його 
номеру в Web of Science. 

Який номер у ResearcherID у Демченко АП? 

Ознайомитися з можливостями 
додавання записів в ResearcherID. 
Ознайомитися з можливостями 
управління профілю, видалення 
помилкових публікацій. 

Створіть свій список публікацій на ResearcherID, 
додавши по можливості кілька статей з Web of 
Science або інших баз даних. 

Ознайомитися з 
функціямиResearcherID Labs. 

У профілі АП Демченко уточніть, з вченими яких 
країн у нього розвинені найкращі контакти, а в 
яких країнах його роботи мають найбільше 
визнання. Чи можна відтворити результати 
аналізу в Web of Science? 



Не приховуйте свої здобутки  
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ORCID - відкрита база даних  вчених  

Для реєстрації необхідні: ім'я, e-mail 

Можна додати:  

   місце роботи, науковий ступінь, проф. 
діяльність, гранти тощо 

Записи можуть створюватись як 
окремими особами так  і організаціями  

«Рівень відкритості інформації» 
контролюється науковцем 

Не так страшний ORCid як його малюють 



з 2012 року 
16 цифр, що змінюють наше життя 

http://orcid.org/ 

http://orcid.org/0000-0003-1115-3742 



Orcid Connecting Research and 
Researchers and Bases 



Реєстрація www.orcid.org 

2,546,121 



Доповнення інформації 

Ступінь відкритості 

Інші ідентифікатори 

Додаткова 
 інформація 

За замовчуванням інформація буде закритою! 



Orcid ↔ ResearcherID 

http://biopolymers.org.ua/Orcid.pdf 



ResearchGate.net 
 соціальна мережа науковців 

Можливість отримати doi для статей і матеріалів конференцій 



ResearchGate.net  

Корегувати інформацію про інститут  



Google 
Академія 

Двічі/тричі зараховані посилання 

Індекс Гірша 

Профілі автора з 2012 



http://nbuviap.gov.ua/bpnu/ 



Національний університет «Львівська 
політехніка» 

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/ 



Національний університет 
«Львівська політехніка» 

83 співробітника? 



https://scholar.google.com.ua/ 

Створіть профілі в гугл академії – це не складно ! 
Поінформуйте колег про необхідність цього для адекватної 
Презентації Вашої установи! 
 



Зайшли в обліковий запис 



Профіль науковця в  
Google Scholar 

http://biopolymers.org.ua/authors/uk/ інструкції зі створення профіля  



Експорт посилань в EndNote з Google 
Scholar 



Google Scholar находить Ваші 
роботи на різних ресурсах 



Scholar в WoS 
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Де ми втрачаємо 

• Не використовуємо сучасні засоби пошуку 
інформації 
– Доступ до наукометричних баз даних 

– Не у всіх є доступ до повних текстів статей 

• Не працюємо над створенням власного бренда  
– не зареєстровані в Orcid, ResearcherID, Researchgate, Scholar 

– кілька профілів у Scopus,  

• Помилки при публікації результатів 
– Неуважно обираємо журнал для публікації 

– Не користуюємося референс-менеджерами  помилки в 
списках літератури 

 

• Не шукаємо можливих партнерів для досліджень 
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Узагальнення 

• Актуальність досліджень визначається науковою 
спільнотою, віддзеркаленням чого є кількість і 
якість статей за даною темою в  визнаних 
виданнях 

• Зручною, багатофункціональною платформою для 
усіх потреб науковця є Web of Science 

• Скористайтеся унікальним шансом працювати з 
інформацією на світовому рівні, виконувати роботу 
та публікуватися в кращих виданнях, коректно 
презентувати власні здобутки 
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Але це ще не все! 

Десерт? 



Маємо 

 ~ 2200 видань МОН, > 90 журналів НАН України + 

видання галузевих академій 

     Причини:  акредитація ВНЗ, норми захисту дисертації (5/20) 

 ~ 2000 в “списку ВАК” (спеціальностей 27)  

  Відсутні зведені дані по науковій періодиці Украни зі 

зручним пошуком  багато зловживань 

Springer Nature > 3000 журналів  
Elsevier > 2500 
Taylor & Francis  –  2400 
De Gruyter Open – 1880 
Wiley-Blackwell   – 1500 

Σ 100000 наукових видань у світі! 



За якими критеріями варто 
обирати видання для публікації 

• Спеціалізація!!! 

• Репутація 

 
Звертайте увагу 

• Сайт 

• Рецензування 

• Редколегію 

• Періодичність 

• Плату  

• Індексацію базами і архівами 

• doi 



Українські наукові журнали 

Вересень 2015 

http://usj.org.ua/ 

Запобігти, врятувати, допомогти! 



Перелік журналів 
(> 600 видань)  

Інформація перевіряється 



Картка видання 

Офіційне скорочення 

сайт 

ISSN 

періодичність 
doi 

Спеціальності за ДАК з датами реєстрації 

Індексація в (WOS Core Collection та ESCI, Scopus, elibrary,  
                                                                                    Index Copernicus) 



Перелік 
фахових 
видань 

• наукових фахових видань 1315 та 887 пункти  

• електронних фахових видань 68 та 16 пункти 

 

http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/perelik-vidan/ 

В березні їх було 1107 + 1046 + 61 + 18 ≠ 2232? 

1. Деякі видання внесені окремо по різним спеціальностям 
2. Термін реєстрації 5 років (в списку є видання внесені 27.05.2009!)  

Чому 1315 + 887 + 68 + 16 ≠ 2286? 



Про затвердження Порядку формування Переліку 
наукових фахових видань України наказ МОН від 17.10.2012  № 1111 

 

• 5. Друковане (електронне) наукове видання включається до 
Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять 
років. Поновлення у Переліку наукових фахових видань 
України на наступний строк здійснюється відповідно 
до пунктів 2-4 цього Порядку.  



Інформація для авторів 

 Коли і навіщо писати статтю? 

 Перевірені джерела інформації, наукометричні і 
реферативні бази даних (Списки укр видань в WOS і Scopus); 

 Правила оформлення рукопису; 

 Списки літератури. Робота з референс-менеджерами; 

 Авторське право. Плагіат; 

 Наукометричні показники; 

 Де і як повинен індексуватися автор (Scopus, ResearcherID, 
Orcid, Google Scholar, Researchgate)  

 Захист дисертацій, документи, законодавчі норми; 



Інформація для редакторів 

 Що таке ISSN? 

 Обов’язкові елементи журналу; 

 Навіщо журналу індексуватися в базах даних; 

 Що таке doi? Як його отримати? 

 Електронні видання; 

 Журнали відкритого доступу; 

 Що не можна робити? 

Розкажіть “своїм” виданням про http://usj.org.ua/ 



Інформація по семінарам,вебінарам, 
конференціям, новим законам 

 
ukr.journals@gmail.com 

 
 

Українські наукові журнали 
Тішить кожний лайк  
 

> 600 журналів вже  тут,  
допоможіть поінформувати інші!!! 

mailto:ukr.journals@gmail.com


Покрокові інструкції тут 

http://biopolymers.org.ua/authors/uk/ 



Розділ Cправка (Help) 
на платформі Web of Science 
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wokinfo.com/russian 

N. B! 

Що почитати? 
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Канал YouTube з відео-уроками 
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Англомовний портал 
wokinfo.com 
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Наша команда 

Ірина Тихонкова 
Київ, Україна   

Айгюн Бабазаде 
Баку, Азербайджан 

Валентин Богоров 
Москва, Росія Дар ’я Бухтоярова 

Астана, Казахстан 
Маргарита Сидорова 

Москва, Росія 



З 15 вересня - чергова серія вебінарів 
базова і розширена серії 

по 4 вебінара у кожній = сертифікат!  

http://wokinfo.com/russian/training/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false 



Проект “ТОРНАДО” 
everum.org.ua  

Реклама? 
 

Спробуйте! 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

Iryna.Tykhonkova@thomsonreuters.com 

 • webofscience.com 

• my.endnote.com 

• researcherid.com 

• wokinfo.com/russian 

 

Чекаю Ваші запитання, листи 

mailto:Iryna.Tykhonkova@thomsonreuters.com

