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Нова компанія = новий бренд 

 Змінилося 

• Назва і логотип компанії 

• Фокус виключно на науково-
технічну інформацію 

 

IP & Science 

Не змінні 

• Інформаційні ресурси 

• Якість даних 

• Команда фахівців 

• Підтримка користувачів 

2017 



Журнал університету: 
Бонус чи тягар? 

• маєте хороші видання, що входять в 
наукометричні бази даних, і публікації 
добре цитуються = бонус + можливий 
бізнес 

• 50+ видань без статей, рецензування, 
сайтів (навіть якщо входять в перелік 
ДАК) = марнотратство!!! 



Що таке хороший журнал? 

• Джерело  

– Нової  

– Якісної 

– Цікавої 

– Перевіреної інформації 

– Прибутку 

– престижу 



 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства освіти  
і науки, молоді та спорту України  

17.10.2012  № 1111 

 • 2.1 свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації  

• 2.2 засновником (наукова установа, організація, ВНЗ ) 

• 2.3 тематична спрямованість наукового фахового видання з певної галузі науки; 

• 2.4 не менше шести докторів наук з відповідної галузі науки, серед яких не 
менше трьох докторів наук - штатними працівниками засновника 

• До редколегії можуть бути включені іноземні фахівці з відповідної галузі науки. 

• головний редактор - штатним працівником засновника; 

• 2.5 рекомендація до друку та до поширення через Інтернет вченої ради НУ ВНЗ 

• 2.6 тираж - не менш як 100 примірників  

• 2.7 наявність примірників у фондах таких бібліотек України: 

• 2.8 безоплатне розміщення електронної копії наукового фахового видання на 
сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України  

• 2.9 наявність статей англійською мовою на веб-сторінці видання; 

• 2.10 оформлення згідно з державними стандартами України; 

• 2.11 внутрішнього рецензування статей, та організація зовнішнього; 

• 2.12 українською, або російською, або іншими регіональними мовами та/або 
англійською мовою. 

ПОРЯДОК  
формування Переліку наукових фахових видань України  



Перелік фахових видань 

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

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



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.  



Ключові персони журналу 

Автор 

Рецензент Редактор 



Розуміння потреб ключових 
персон – шлях до успіху  



Потреби кожного 

Автор 
• Показати 

досягнення 
• Максимальне 

поширення 
• зберігання 
• Оцінити власні 

дані 
• Престиж 
• Фінансові 

бонуси 
• Шанс 

продовжити 
кар'єру 

 

Рецензент 
• Дізнатися 

новинки 

• Бонуси 

• визнання 

Редактор 
• Бізнес 

• Презентація 
досягнень 
установи 



Вчений хто він? 

• Термін Scientist William Whewell  1833 (1834)  до того 
"natural philosophers" or "men of science“ 

• Науковець — людина яка систематично отримує 
знання що описують світ.   

• Більш вузько той хто в своїх дослідженнях застосовує 
наукові методи. 

• Фізична особа, яка має вищу освіту та проводить 
фундаментальні та/або прикладні наукові 
дослідження і отримує наукові та/або науково-
технічні результат 

 WiKi 



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;  



Що потрібно науковцю 

• Перевірена інформація 

• Задача 

• Обладнання 

• Наукове середовище 

• Фінанси / Визнання 



Що не так з гуглом 

• Достовірність 

 

Чому не можна прочитати все? 

Науковець в середньому читає статей на рік 200+ 

… що є не більше 0,4% від наявних наукових журналів 0.4% 

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



12,000,000+ 
 

5,000,000+  
 

100,000+  
 

100,000+ 
 

 

400,000+  
 

2,000,000+  
  

6,000+  
 

42,000+ 
 

110,000+  
 

Епоха інформаційного вибуху 

 



Наукові журнали 
майданчик для обміну ідеями 

1665     2017   
Ulrichsweb  Refereed / Peer-reviewed (80717) 

 



Науковий журнал vs Періодика? 

Орієнтований на 
           Фахівців    Широкий круг 

 

Редагування 
+        + 

 

Рецензування 

         +        НЕМАЄ 



Peer Review  
Single blind   

чи Double blind  
 

• Автор не знає хто рецензує его 
роботу - Single blind  

 

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

 



Що оцінюють редколегія 
рецензенти 

 Відповідність профілю видання 
 Чи цікаво аудиторії журналу 
 Новизну, актуальність 
 Використання сучасних методів, 
 Логічність викладення, обговорення, 

висновків 
 Статистична обробка, біоетика 
 Оформлення наочних матеріалів 
Мова 
 Оформлення 
 Література 

 



Недоброчесні практики 

• Фальсифікація 

• «Салямі публікації» 

• Самоцитування, договірні цитування 

• Плагіат 

Назавжди 
ЗНИЩУЮТЬ  

репутацію вченого!  
 



Плагіат і  
його види 

• Копіювання 

• Перефразування 

• “Клаптиковий” 

• Не точне 
цитування!! 

Плагіа́т — 
привласнення авторства на 
чужий твір або на чуже 
відкриття, винахід чи 
раціоналізаторську 
пропозицію, а також 
використання у своїх працях 
чужого твору без посилання 
на автора (ВіКі) 

"Плагиат - единственный вид кражи, 
когда вор сообщает свою фамилию"  



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) 



База наукової літератури 

Наукометрична 

Реферативна Повнотекстова 

Спеціалізована Мультидисциплінарна 

Безкоштовна За передплатою 

Міжднародна  Регіональна 



Про затвердження  
порядку присвоєння вчених звань  

науковим і науково-педагогічним працівникам  
 НАКАЗ МОН 14.01.2016  № 13 

…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;  



Коли починати писати статтю? 

• В понеділок 

• Перед звітом 

• Коли не вистачає для звання 

• Коли отримано нові, статистично 
достовірні результати, які розширюють 
картину розуміння світу. 



Без цього не варто писати статтю 

• Отримані нові, перевірені, цікаві 
результати 

• Актуальна тема 

• Знайдено вирішення певної проблеми 

 



Визначитися з форматом 
публікації 

• Огляд 

• Експериментальна стаття 

• Коротке повідомлення 

• Case study  



Визначитися з ціною 

Традиційна модель  Відкритий доступ 

Бізнес моделі журналів 

Гібридна 

ХИЖАЦЬКА (її не має бути!!! Остерігайтеся!!)  

 («утром деньги – вечером стулья» 
ми все друкуємо або без рецензії або з тією що ви надішлете) 

Автори подають статтю 
Рецензія – прийом статті 

Платять читач (бібліотеки) 

Автори подають статтю,  
Рецензія – прийом статті – оплата авторами 

Читачі – безкоштовний доступ 

Автори подають статтю 
Рецензія – прийом статті 

Автори вирішують  як буде розповсюджуватися стаття 
традиційна модель – безкоштовно, якщо відкритий доступ - оплачують 



Визначитися з журналом 

• Impact factor? 

• Визнаність 

• Швидкість 

• Вартість 

• Розповсюдження  

• Стабільність 

• Там всі друкуються 

• Мені надіслали запрошення 

 



“Джентльменській набір журналу” 

• Уніфікована назва + англійською + абревіатура 

(ISSN) 

• Редколегія                 

• Рецензенти  

• Автори  

• Стала періодичність!!! 

• Сайт 

• Індексація базами даних 

 

Географія, професіоналізм 
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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!!!  



Проблеми журналів 
1.  Відсутність ISSN  

2.  Не закріплені ISSN назва та скорочення англійською 

(перейменування) 

3.  Мова Відсутність/не якісне резюме англійською  не може 

зацікавити іноземних науковців 

4.  Перелік посилань оформлюється за ДСТУ  унеможливлює 

автоматичну індексацію НБД ДАК! 

5.  Сайти (відсутні/ непридатні для індексації/не оновлюються) 

6.  Редколегії (регіональні або 1-2 іноземних вчених ДАК!) 

7.  Рецензування вісутнє / належної процедури/якості 

8.  Журнали не індексуються Наукометричними Базами Даних 

 не привабливі для науковців 

9.  Не усвідомлюють проблему і не знають як виправити недоліки 



Сайт видання 

• Окрема сторінка (не на сайті установи) 

• Мати англійську версію 

• Вказані ISSN та інформація про видання 

• Редколегія (країни, установи) 

• Правила оформлення та механізм подачі та 
рецензування статей (етика) 

• Структура сайта (окремі сторінки для змісту 
номерів, резюме з вказаною назва, автори, 
установи, резюме, посилання на повний текст  

   (орієнтир  doi landing page) 



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 видавництву 
 
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) 



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, 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 

 
 



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 

 



Омогліфи  “літерний мікс” 
або кирилиця в текстах англійською 

 
• NAUKOVETS 
• NАUКОVЕТS– змішані літери  
• червоні – кирилиця, чорні – латиниця 

• NUVS– 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 ? 



Enhanced 
Organization name – 

поєднує усі варіації назв в одному профілі 
і дозволяє представити всі результати і 

отримати точну статистику  
 

Назва установи! 

Журнали, перевіряйте 
написання установ 

Organizations records 
OM BEKETOV NATL UNIV URBAN ECON KHARKIV 14 
KHARKOV NATL ACAD MUNICIPAL ECON 7 
KHARKIV NATL ACAD MUNICIPAL ECON 7 
KHARKOV MUNICIPAL ENGN INST 5 
NATL ACAD MUNICIPAL ECON KHARKIV 4 
KHARKOV STATE ACAD MUNICIPAL ECON 3 
NATL ACAD MUNICIPAL ECON 2 
KHARKOV URBAN ECON ENGN INST 2 
KHARKIV STATE ACAD MUNICIPAL ENGINEERS 2 
UKRAINIAN STATE DESIGN COMMUNAL URBAN 
CONSTRUCT RES INST 1 
STATE ACAD MUNICIPAL ECON 1 
OM BEKETOV NATL UNIV URBAN EKON KHARKIV 1 
OM BEKETOV NATL UNIV URBAN ECON 1 
NATL BEKETOV UNIV KOMMUNALWIRTSCHAFT 
CHARKIV 1 
KHARKOV URBAN ECON INST 1 
KHARKOV URBAN DEV ARCHITECTURE STATE TECH 
UNIV 1 
KHARKOV STATE URBAN DEV TECH UNIV 1 
KHARKOV STATE URBAN DEV ARCHITECTURE TECH 
UNIV 1 
KHARKOV STATE MUNICIPAL ECON ACAD 1 
KHARKOV STATE ACAD URBAN FACIL 1 
KHARKOV STATE ACAD MUNICIPAL ENGN 1 
KHARKOV NATL UNIV URBAN ECON 1 
KHARKOV MUNICIPAL ENGN ENGINEERS INST 1 



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 

 



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 



Ви ж знайомі з EndNote? 

EndNote 



EndNote 

WoS 
Бібліотек 
Google Scholar 

- Експорт  

- Заповнити картку 

Формування каталогу  
Поділитися 
Додавання повних текстів 

Оформлення статей  Пошук журнала 

Organize Format Match 

Collect 



My publications  

Маєте зручну, власну бібліотеку, літератури за вашою темою 

My publications синхронізується з  ResearcherID 



Просте оформлення статті! 
Format 

Cite while you write 



Встановити плагін 



Пишемо статтю 

Закладка EndNote  



Додаємо цитування 



Додавати, міняти, видаляти 
посилання дуже просто 



Обираємо формат видання 

Стаття готова? 



Порівняння версий EndNote 

ENDNOTE 
X8 

ENDNOTE 
ONLINE 

ENDNOTE 
BASIC 

Настільна 
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+ 3800+ 21 

Integration with MS Word    

One-click “Find full text”  

PDF search and 
annotation  

Create your own 
formatting styles  



Пам'ятаєте про їхній зв’язок? 



Ідентифікатор вченого, безкоштовний ресурс, дозволяє: 

1. Представити всі власні публікацій 

2.  Знайти вчених, груп авторів за темою досліджень 

3. Оцінити науковця за WOS 

4. Інтегрований з Orcid 

http://www.researcherid.com/ 

АБО  http://www.researcherid.com/ 



Залучайте авторів до реклами 
вашого видання  

• ORCID 

• профіль ResearcherID 

• профіль Google Scholar 

• профіль Researchgate.net 
• Інші за бажанням і потребою 



Як потрапити в Web of Science? 



1960 
Institute for Scientific 
Information (ISI) 

 
1964 
Science Citation Index (Print) 
 
1980 
Science Citation Index (CD)  
 
1992 
Thomson Scientific 
 
1997 
Web of Science 
 
2017 
 
 

ЮДЖИН ГАРФІЛД 
Засновник Institute for Scientific Information  
Запропонував impact factor (1975) 



How? 

Видавничі 
стандарти 

Зміст видання 
Міжнародний 

склад 
Анализ 

цитування 

Критеріі оцінки журналу для  
Web of Science Core Collection 

http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/ 



“Технічні” критерії для індексації WoS 

• Назва видання; 

• Назва статті; 

• Анотація кожної статті ; 

• Прізвища авторів; 

• Адреса, назви інститутів; 

• Список літератури латиницею, 

   в форматі який дозволяє автоматичне 
розпізнавання посилань. 

англій
ською 

http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process 



Моменти критичні для коректної 
автоматичної індексації 

• Формат (Автор має бути вказаний лише раз) 

• Наявність // та ibid унеможливлюють автоматичну 
обробку 

• Інколи потрібна ЛИШЕ латиниця (транслітерація, не 
переклад) 

•  “літерний мікс” 

• Назва видань та їх скорочень 

• Коректність посилань 



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 

Платформа Web of Science 



Формування бази даних 

75 

Всі публікації журналу який пройшов відбір!  



статтья 

матеріали,  
на які 

посилається автор даної статті 

матеріали,  
які  

цитують дану статтю 

База містить інформацію про 



Clarivate Analytics 
НЕ  видавець! 

 

наукових журналів 

> 18 000 
найвпливовіших журналів:  

12700 SCIE, SSCI, AHI 

+ 5682 видання в ESCI 

 Core Collection WOS 

Скільки в Web of Science (Core Collection)  
видань? 

Постійний 
моніторинг 

відібраних видань! 
 



Як підтримується якість? 

• Ретельний відбір 

• Моніторинг 

• Виключення за: 

– Рівень 

– Картелі цитувань 

– Недоброчесні практики 

• Постійне оновлення 



Web of Science 

Знайти теми, авторів, 
рецензентів, конкурентів 

webofscience.com 



Обираємо мову інтерфейсу 
Довідка 



Довідка, буде обраною мовою і 
релевантною до сторінки пошуку 



Персональний профіль 

Один логін і пароль до WoS, EndNote, ResearcherID!!! 



Обираємо базу даних 

Залежить від умов передплати 



Оберіть ключове(і) слов(о)а 



Символи скорочення – розширюють 
використання AND дає менше результатів  

* 

Будь яка 

кількість 

символів або 

іхня 

відсутність 

*carbon*  

hydrocarbons, 

carbonate 

$ 
один символ 

або його 

відсутність 

colo$r  

color, colour 

? 
ЛИШЕ один 

символ 

wom?n  

woman, 

women 

AND OR NOT 

drug resistance 
drug treatment 

medicine 

smoking health* 

NB! 

оператори 



Protein or Squirrel  

• В Core Collection пошук лише 
англійською! 

• он-лайн перекладачі погано володіють 
науковою термінологією! 

•  Починайте з основних ключових слів 

• Подумайте щодо  

• синонімів  heart attack або infarct 

• омонімів Stroke 
 



Отримані результати 

Статті з майбутнього? 
Результати 

Цитування 

Уточнення результатів 

diabetes 



Панель уточнення результатів 

Повідомлення про новинки 



Автоматичні повідомлення 

 

• Появу схожих документів (для вибірки) 
(вчений, журнал, тематика) 

• Про цитування (довільної статті або 
масиву) 



Панель уточнення результатів 

Показані перші 5, обирайте додаткові параметри,  
уточнюйте або виключайте з пошуку 



За категоріями Web of Science 

Обрати або виключити певні результати 



 251 категорія Web of Science 

http://images.webofknowledge.com/WOKRS522_1R3
/help/WOS/hp_subject_category_terms_tasca.html 

Chemistry Organic  
Classics  
Clinical Neurology  
Communication Computer Science,  Artificial 
Intelligence  
Literature, Slavic 
Logic 
Management 
Materials Science, Composites 
Medieval & Renaissance Studies 
Philosophy 
Physics, Applied 
Poetry 
Psychology, Educational 
Rehabilitation 
Religion 
Social Work 
Sociology 
Transportation 
Transportation Science & Technology 
Tropical Medicine 
Urban Studies 
 



Резюме статті 

• Назва 

• Автори! (+ контакти, ResearcherID, Orcid) 

• Установи! 

• Резюме 

• Ключові слова (+) 

• Журнал 

• Література 

• Цитування 

• Повідомлення про цитування 

 



Знайти 
повний 

текст 

У видавця 
У відкритих джерелах або у автора 

У автора 
У видавця 
У відкритих джерелах 

за гроші або безкоштовно 



Особливості пошуку за автором 

• Транслітерація 

• Тезки 

• Чи є рятівник? 

 



Знайти автора в WoS 



Пошук з варіаціями 



Варіації можуть бути  
неочевидними і 
призводити до 
драматичних втрат 

VASSETZKY YS 61 

VASSETZKY Y 35 

VASSETZKY ES 4 

VASETSKY ES 3 

VASETSKY Y 4 

VASETSKY ES 3 

VASETSKII YS 1 

VASETSKII ES 4 

VASETZKY SG 

VASETSKY YM 

VASETSKY Y 

VASETSKY SI 

VASETSKY SG 

VASETSKY O 

VASETSKY ES 

VASETSKY AM 

VASETSKIY VA 

VASETSKIY NA 

VASETSKIJ VA 

VASETSKII YS 

VASETSKII YM 

VASETSKII VM 

VASETSKII SI 

VASETSKII SG 

VASETSKII NS 

VASETSKII NA 

VASETSKII N 

VASETSKII G 

VASETSKII ES 

VASETSKI VM 

VASETSKI SG 
VASSETZKY YS 

VASSETZKY Y 

VASSETZKY SG 

VASSETZKY NS 

VASSETZKY N 

VASSETZKY ES 



   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

ь
к
іс

ть
 ц

и
ту

в
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 



Аналіз результатів 



Відсортувати проаналізувати 
результати за параметрами і 

зберегти 

Збереження інформації 



Збереження 
інформації   

  

HTML 

Exel 

EndNote 



• SCIE 

• SSCI 

 

Імпакт фактор 



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 



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 



Journal Citation Report 2015!!! 



Пошук певного видання 



Обрати видання за категорією у 
JCR 



Журнали певних країн 



Збереження та експорт даних 



- Спеціалізація і Конкуренція  
                            

            наявність обмеженої кількості видань 

 

- Рецензування  
 

- Дотримання етичних та редакційних норм 
 

- Відповідальна, фахова редколегія 

 

- Індексація базами даних/архівами 
 

- Мова публікацій 
 

- Відкритість інформації 
 

- Популяризація/реклама 

Що робить журнал якісним/визнаними? 



Якісне видання це окрема, 
важка, наполеглива праця 

• Залучити авторів 

• Перевірити на плагіат 

• Знайти рецензентів 

• Сайт та індексація 
базами даних 
(вберегтися від хижих 
метрик) 

 

 



Все на одній платформі 

WoS JCR ESI 

EndNote 

ResearcherID 

My Tools 

довідка 



wokinfo.com/russian 

N. B! 

Що почитати? 



http://wokinfo.com/russian/training/ 

Вебінари російською щомісяця!!! 

Платформа Web of Science: 
базовые возможности поиска 
 
Работа с библиографией в 
программе EndNote Online 
 
Поиск по автору и ResearcherID 
 
Поиск и анализ научных журналов 
с использованием Journal Citation 
Reports  

Тут мало бути Ваше 
прізвище 



Вебінари українською щодватижні!!! 

http://everum.org.ua/ 



Проект “ТОРНАДО” 
everum.org.ua  

Реклама? 
 

Спробуйте! 



Iryna.Tykhonkova@Clarivate.com 

 

webofscience.com 

my.endnote.com 

 wokinfo.com/russian 

http://www.researcherid.com/ 

Дякую  
за увагу! 


