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Інструменти Clarivate Analytics для науковця 



Небезпека відомих пошуковиків 

• Достовірність 

• Повнота 

• Стабільність 

 

Об'єм інформації 

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. 



Журнали 
1665 2017 

КІЛЬКІСТЬ 

ЯКІСТЬ 

БЕЗПЕЧНІСТЬ 



• Знайти літературу, колег, гранти за своєю темою 

• Не відкривати велосипед 

 

Навіщо науковцю читати статтю? 

Що ви очікуєте знайти у публікації? 

• Нові дані 

• Чіткість викладень 

• Перевірені методики 

• Структурованість 

• Посилання на власні роботи ;) 



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 



Наукове 

видання 
Періодика 

Хижацьке 

видання 

Аудиторія Фахівці Широкий 

загал 

ніхто 

Редагування + + +/- 

Рецензування + - - 

ISSN + +/- + 

doi + - +/- 

Плата за 

публікацію 

+/- 

 

- + 

Типи видань 

https://youtu.be/vwsjnLyUq-k 

 

Как распознать недобросовестные журналы и избежать 

публикаций в подобных изданиях  

https://youtu.be/vwsjnLyUq-k
https://youtu.be/vwsjnLyUq-k
https://youtu.be/vwsjnLyUq-k
https://youtu.be/vwsjnLyUq-k


Peer Review 

• Автор не знає хто рецензує его роботу - 

Single blind  

 

• Автор не знає рецензента і рецензент не 

знает хто автор статті - Double Blind 

 

Не так страшне peer review 

 як його малюють 



 Результати (Новизну, актуальність, методи) 

 Презентацію та оформлення 

 Відсутність не доброчесних практик 

 

Що оцінюють рецензенти? 

Що отримує журнал і його читачі від рецензування?  

 Роботу з перевіреними результатами 



Асортимент не доброчесних практик 

• Фальсифікація 

• «Салямі публікації» 

• Надмірне самоцитування  

• Договірні цитування 

• Плагіат 



Види  плагіату   

 

• 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"  



Не доброчесні  

практики 

 
ЗНИЩУЮТЬ  

репутацію вченого!  

 

Гюстав Доре 

Вигнання Адама і Єви з раю 



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;  



Установи мають доступ до Web of Science за підтримки 
НАН 

Розпорядження  № 431 13-07-2017 

 

22 установи НАН України і Інститут Фізіології імені О. О. 

Богомольця НАН України та Інститут металофізики ім. Г. В. 

Курдюмова НАН України також  

 

До кінця 2017 року!!! 

Не втрачайте шанс використати унікальну 

можливість 

 
  

 



1960 
Institute for Scientific 

Information (ISI) 
 

1964 

Science Citation Index (Print) 
 

1980 

Science Citation Index (CD)  
 

1992 

Thomson Scientific 
 

1997 

Web of Science 
 

2008 

Thomson Reuters 

 

2017 

 

ЮДЖИН ГАРФІЛД 

Засновник Institute for Scientific Information  

Запропонував impact factor (1975) 

Коли і ким створена створена 



Процедура відбору матеріалів  

до Web of Science Core Collection 

Видавничі 
стандарти 

Зміст журнала 
Міжнародний 

склад 
Анализ 

цитування 

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



Clarivate Analytics 

Thomson Reuters 

НЕ  видавці! 

 

наукових журналів 

> 19 000 
найвпливовіших журналів:  

12700 SCIE, SSCI, AHI 

+ 7149 видань в ESCI 

 Core Collection WOS 

Скільки в WoS (Core Collection) видань? 

Постійний 

моніторинг 

відібраних видань! 
 



Як підтримується якість? 

• Ретельний відбір 

• Моніторинг 

• Виключення за: 

– Рівень 

– Картелі цитувань 

– Недоброчесні практики 

• Постійне оновлення 



Формування бази даних 

21 



статтья 

матеріали,  
на які 

посилається автор даної статті 

матеріали,  
які  

цитують дану статтю 

База містить інформацію про 



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 



Задача: 

• Знайти якісну  наукову інформацію за своєю темою 

• Ознайомитися з найцитованішими публікаціями 

• Визначити хто і де займається аналогічною 

проблемою 

• Де надруковано і на яких конференціях представлено 

ці дослідження   

• Зберегти обрані публікації для подальшого 

використання в власних публікаціях 



Web of Science 

Як це працює? 

webofscience.com 

https://youtu.be/TPHiWifVbec  

Вступ до Web of Science 

https://youtu.be/TPHiWifVbec
https://youtu.be/TPHiWifVbec


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 

іх відсутність 

*function*  

functional, 

dysfunctions 

$ 

один символ 

або його 

відсутність 

colo$r  

color, colour 

? 
ЛИШЕ один 

символ 

en?oblast  

entoblast, 

endoblast 

AND OR NOT 

drug resistance 
drug treatment 

medicine 

smoking health* 

NB! 

оператори 



Чому ми нічого не знайшли? 

• В Core Collection пошук лише англійською! 

• Правопис 

•  Терміни он-лайн перекладачі 

•  Усталені терміни 

• Починати з основних ключових слів 

• “лапки” 

• Подумайте щодо синонімів і омонімів 

Protein  

vs  

Squirrel  



Отримані результати 

Статті з майбутнього? 
Результати 

Цитування 

Уточнення результатів 



Цитування і використання 

Панель уточнення результатів 

сортування 

Повідомлення про новинки 



Автоматичні повідомлення 

 

• Появу схожих документів (за ключовими словами)  

     (вчений, відділ, інститут, тематика) 

• Про цитування (довільної статті або масиву) 



На що можемо отримати відповідь 

Хто в Китаї досліджує 

економіку України? 

 

Які фонди фінансували 

дослідження графену? 

 

Де досліджують 

фемінізм? 

 

В яких журналах 

публікували роботи по 

історії українською? 

 

Де знайти 

рецензента/партнера 

для досліджень? 

Як? - Комбінуйте фільтри! 



За категоріями Web of Science 

Обрати або виключити певні результати 



За моею темою немає статей?  

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 

 



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. В панелі 

«Уточнение результатов» введіть додаткові ключові слова пошуку 

Уточніть пошук, використовуючи такі розділи панелі «Уточнение 

результатов»: 

Категоріі Web of Science (Web of Science Categories): виберіть категорії 

Типи документів (Document Types): Articles, Proceedings Papers 

Роки публікації (Publication Years): 2012-2017. 

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? 



Резюме статті 

• Назва 

• Автори! (+ контакти, ResearcherID, Orcid) 

• Установи! 

• Резюме 

• Ключові слова (+) 

• Журнал 

• Література 

• Цитування 

• Повідомлення про цитування 

 

А повний текст? 



Знайти 
повний 

текст 

У видавця 
У відкритих джерелах або у автора 

У автора 

У видавця 

У відкритих джерелах 

за гроші або безкоштовно 



Аналіз результатів 



Звіти по цитуванню 



Відсортувати результати за параметрами і зберегти 

Збереження інформації 



Збереження результатів 



№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 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. 



Задача: 

• Мати зручну картотеку статей за своєю темою 

• Оформити публікацію за форматом певного видання 

• Не набирати список літератури 

• Редагувати манускрипт і не припускатися помилок в 

переліку літератури 

• Переоформити статтю для іншого видання 



Проблема науковця, який отримав фінансування і 

виконав чудову роботу і готує роботу до публікації 

           наявність 6000+  

варіантів оформлення статей  

Знайти , зберегти, оформити 



Порівняння версий Endnote 

ENDNOTE 

X8 

ENDNOTE 

ONLINE 

ENDNOTE 

BASIC 

Настольная 

версия 

Бесплатно с 

Web of Science 

Бесплатная 

версия 

Reference storage Не ограничено Не ограничено 50000 

Attachment storage Не ограничено 2 Гб 2 Гб 

Available formatting styles 6000+ 3900+ 21 

Integration with MS Word    

One-click “Find full text”  

PDF search and 

annotation  

Create your own 

formatting styles  



EndNote 

WoS 

Бібліотек 

Google Scholar 

- Експорт  

- Заповнити картку 

Формування каталогу  

Поділитися 

Додавання повних текстів 

Оформлення статей  Пошук журнала 

Organize Format Match 

Collect 



EndNote 

За замовчуванням, збережені записи додаються в папку unfiled  



Вкладка Collect – копіювання джерел 

з он-лайн каталогів бібліотек 



Або створіть запис власноруч 

Типи даних залежать від джерела 



Створіть власний зручний каталог 

Маєте зручну, власну бібліотеку, літератури за вашою темою 



Вкладка Organize – керування спільним доступом 



Просте оформлення статті! 

Cite while you write 



Встановити плагін 



Пишемо статтю 

Закладка EndNote  



Додаємо цитування 



Додавати, міняти, видаляти посилання дуже просто 



Обираємо формат видання 

Стаття готова? 



Перед відправкою статті ще раз зверніть увагу 

• Назва, резюме статті, ключові слова – інформативні! 

• Автори – перевірте написання! (уникайте “літерного 

міксу”) 

• Назва установи 



Enhanced 

Organization 

name – 
поєднає усі варіації в одному 

профілі і дозволить 

представити всі результати і 

отримати точну статистику  

 

Назва установи! 
IVAN FRANCKO UNIV 

IVAN FRANCO NATL LVIV UNIV 

IVAN FRANCO NATL UNIV LVIV 

IVAN FRANCO STATE UNIV 

IVAN FRANCO UNIV 

IVAN FRANCO UNIV LVIV 

IVAN FRANK LVIV NATL UNIV 

IVAN FRANK LVOV STATE UNIV 

IVAN FRANK NATL UNIV LVIV 

IVAN FRANKE STATE UNIV 

IVAN FRANKKO LVIV NATL UNIV 

IVAN FRANKO LVIV UNIV 

IVAN FRANKO LVOV NAT UNIV 

IVAN FRANKO LVOV NATL UNIV 

IVAN FRANKO LVOV STATE UNIV 

IVAN FRANKO NALT UNIV LVIV 

IVAN FRANKO NATL LVIV 

IVAN FRANKO NATL NATL UNIV LVIV 

IVAN FRANKO NATL UNIV 

IVAN FRANKO NATL UNIV KIEV 

IVAN FRANKO NATL UNIV LIVI 

IVAN FRANKO NATL UNIV LIVIV 

IVAN FRANKO NATL UNIV LVAV 

IVAN FRANKO NATL UNIV LVIV 

IVAN FRANKO NATL UNIV LVIV 8 

LVIV NATL IVAN FRANKO UNIV 

LVIV NATL UNIV IVAN FRANKO 

LVIV STATE IVAN FRANKO UNIV 

LVIV UNIV IVAN FRANKO 

LVOV IVAN FRANKO STATE UNIV 

LVOV NATL UNIV NAMED AFTER IVAN FRANKO 

NATIONALE IVAN FRANKO UNIV 

NATL IVAN FRANKO UNIV LVIV LEMBERG 

NATL UNIV LVIV 

STATE IVAN FRANKO NATL UNIV LVIV 

STATE UNIV LVIV 

Варто офіційно закріпити назву 

установи та іі скорочення 

англійською  



№3 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. 



№ 4 
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. 



Задача: 

• Визначити коло видань за моєю темою 

• Опублікувати роботу в визнаному виданні = Представити 

результати фахівцям моєї галузі 

• Вберегтися від хижих видань 



Підбір видання для публікації 

• Web of Science 

• EndNote (Match) 

• Journal Citation Report 

• Природнім шляхом 

Стаття – ваш вклад в світову науку, її 

повинні прочитати ваші колеги!!! 

Публікуйтеся у відомих виданнях!!! 

Не ховайте свої результати передчасно 



Панель уточнення результатів 

Знайти видання за 
ключовими 

словами в WoS 



Миттєва оцінка видання в WoS 

Для різних категорій квартіль видання може бути різним 



Де порахувати impact factor 

для 
– SCIE  

– SSCI 

За 

Web of Science (Core Collection) 
2014 2015 

2016 

IF2015 = 

кількість цитувань у 2016 

 статей опублікованих в 2014─2015  

кількість статей у 2014 і 2015 

2016 

2016 

Де не треба цього робити і чому 

Архів метрик що вводять в оману від 

Джефрі Біла тут 

https://web.archive.org/web/2017011117

2311/https://scholarlyoa.com/other-

pages/misleading-metrics/ 



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 



Спробуйте Match   



• SCIE 

• SSCI 

 

Імпакт фактор 



Journal Citation Report 2016! 



Пошук певного видання або категорію науки 



Журнали певних країн 



Українські видання у JCR 2016 

+ 39 відібрано до Emerging Source Citation Index (ESCI ) 
 

Full Journal Title JCR Abbreviated Title ISSN 

Ukrainian Journal of Physical Optics UKR J PHYS OPT 1609-1833 

Condensed Matter Physics CONDENS MATTER PHYS 1607-324X 

Low Temperature Physics LOW TEMP PHYS+ 1063-777X 

Symmetry Integrability and Geometry-Methods and 

Applications SYMMETRY INTEGR GEOM 1815-0659 

Journal of Superhard Materials J SUPERHARD MATER+ 1063-4576 

Theoretical and Experimental Chemistry THEOR EXP CHEM+ 0040-5760 

Kinematics and Physics of Celestial Bodies KINEMAT PHYS CELEST+ 0884-5913 

Strength of Materials STRENGTH MATER+ 0039-2316 

Journal of Water Chemistry and Technology J WATER CHEM TECHNO+ 1063-455X 

Powder Metallurgy and Metal Ceramics POWDER METALL MET C+ 1068-1302 

Cytology and Genetics CYTOL GENET+ 0095-4527 

Ukrainian Mathematical Journal UKR MATH J+ 0041-5995 

Neurophysiology NEUROPHYSIOLOGY+ 0090-2977 

Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry J MATH PHYS ANAL GEO 1812-9471 

Materials Science MATER SCI+ 1068-820X 



Журнал в JCR 



Можливість порівняння 



Збереження та експорт даних 



Природній  добір  

журналу для публікації 

• Регулярно читати визнані журнали за 
своєю темою! 

• Налаштувати повідомлення про 
цитування і  публікації в WoS   



№5 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). 



Як вберегтися від  

сміттєвих видань? 

Читати!!! 

Невідоме видання - перевірте його 

Не все написане на сайтах журналів  - правда! 

Не довіряйте спам розсилкам 

Користуватися Web of Science 

 

http://mjl.clarivate.com/ 

“Не кормите хищников!” 
О. Уткин 

http://www.time.kz/articles/ugol/2016/05/

24/ne-kormite-hishnikov 

Обережно!!!! 

https://youtu.be/vwsjnLyUq-k 

 

Как распознать недобросовестные журналы и 

избежать публикаций в подобных изданиях  

https://youtu.be/vwsjnLyUq-k
https://youtu.be/vwsjnLyUq-k
https://youtu.be/vwsjnLyUq-k
https://youtu.be/vwsjnLyUq-k


Задача: 

• Мати наукове ім'я 

• Представити всі роботи (CV) 

• Розрахунок наукометричних показників 

• Пошук колег 

 



Здобутки автора і установи можна показати через 

• Власні видання 

За деякими оцінками науковців і псевдонауковців по 7 млн! 

 

Поєднати науковців і їхні роботи 

 



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/ 



February 2017  

Ви маєте ResearcherID? http://www.researcherid.com 

Населення Португалії в 4 
рази менше України. 
 

Country N users 

USA  105273  

Russia  97631   

Brazil 92760    

China 88864    

Spain 64272    

India 37539    

United Kingdom 37152    

Australia 31010    

Italy 29940    

Germany 24526    

Japan  23196    

France 22668    

Turkey 22552    

Iran 22326    

Czech Republic 17771    

Portugal 17693    

Poland 16590    

Malaysia 16554    

Ukraine  16382    

Korea 13540    

30 November 2017  



N.B! Створіть і дозаповніть профіль! 

Всі варіанти прізвища, ключові слова, місце роботи, відділ 



Експорт публікацій в ResearcherID 



Результативність науковця за Web of Science 

H-index 



   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 



Оцінка співпраці і цитувань науковця 



Не приховуйте свої здобутки  



№6 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? 



Реєстрація www.orcid.org 

відкрита база даних  вчених  

Для реєстрації 
необхідні: 

 ім'я, 

 e-mail 

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

Перехід на он-лайн CV 

Необхідний при подачі статті 

 

4,034,406 



Orcid ↔ ResearcherID 

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



Чи можливий 

точний аналіз 

науковця  

за Google Академія? 

Двічі/тричі зараховані 
посилання 

Індекс Гірша 

Профілі автора з 2012 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1212/1212
.0638.pdf 

Manipulating Google Scholar Citations 
and Google Scholar Metrics: simple, 
easy and tempting  
By Emilio Delgado López-Cózar (2012) 

Неточність  і просте 
маніпулювання 



Scholar в Web of Science 



Спектр можливостей пошуку 

 

• Базовий 

• Пошук у 

пристатейній 

літературі 

• Розширений пошук 

• Пошук за автором 

 

Додаткові поля пошуку 
Часові проміжки  

Що передплачено 

• Додаткові бази 

https://youtu.be/5rTMXFfum8g 

Web of Science для біомедичних спеціальностей 



Як опублікуватися в журналі проіндексованому у  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) 



Все на одній платформі 

WoS JCR ESI 

EndNote 

ResearcherID 

My Tools 
довідка 



Інформаційні сайти 

 

http://info.clarivate.com/rcis https://clarivate.com/ 

російською англійською 



Тут мало бути 

Ваше прізвище 

Серия 1: Информационные инструменты для авторов научных публикаций 

• Подбор актуальных источников для написания научной работы 

(Web of Science) 

• Оформление статей по ГОСТу и требованиям международных 

журналов (EndNote Online) 

• Создание персонального авторского профиля в Web of Science 

(ResearcherID) 

• Поиск и анализ научных журналов с импакт-фактором (Journal 

Citation Reports) 

Серия 2: Информационные инструменты для анализа научной 

деятельности 

• Эффективные техники поиска и анализа информации в Web of 

Science 

• Создание и поддержка профиля организации в Web of Science 

• Работа с международной патентной информацией (Derwent 

Innovation Index) 

• Профессиональная оценка публикационной активности (InCites) 

Серия 3: Практические рекомендации по публикации в 

международных журналах 

• Как избежать публикации в недобросовестном журнале 

• Основные требования к публикациям в международных журналах – 

ч. 1 и 2 

Вебінари російською щомісяця 
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Інформація українською 

https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg  

http://everum.org.ua/ 

 

Інформація про вебінари українською 

https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg
http://everum.org.ua/
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Clarivate Analytics українською 

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg 



Корисні посилання 

www.webofscience.com  

www.my.endnote.com  

www.researcherid.com  

http://info.clarivate.com/rcis  

youtube.com/WOKtrainingsRussian 

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg  

everum.org.ua 

 

  

http://www.webofscience.com/
http://www.my.endnote.com/
http://www.researcherid.com/
http://info.clarivate.com/rcis
http://everum.org.ua/

