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Scientist

термін вчений запропонований 1833 р 

William Whewell на зустрічі British Association 

for the Advancement of Science
https://thonyc.wordpress.com/2014/07/10/the-history-of-scientist/

застосовує наукові методи для Рішення 

прикладних і фундаментальних завдань

7,8 млн вчених (UNESCO 2015)

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407r.pdf

https://thonyc.wordpress.com/2014/07/10/the-history-of-scientist/
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407r.pdf


Конкуренція

• Дорога наука
• Обмежені фінансові можливості
• Багато претендентів
• Часу на рецензування мало

ГрантСтратегія виживання

•Самооцінка
•Застосування кращих практик
•Вплив



Показники кваліфікації  вченого і організації

• Кількість публікацій
• Їхні якість (цитування) (індекс Хірша)
• Гранти
• Партнери
• Видання
• РЕПУТАЦІЯ

Хто оцінює?

• Сам!

• Керівництво (всі рівні)

• Рецензенти

• Грантодавці

• Партнери

статті
монографії
патенти
Конференції
Etc

навіщо?

• Обрати кращих
• Ефективне використання ресурсів
• Вирішення задач
• прикладних і
• фундаментальних
• престиж
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Складнощі з ідентифікацією досягнень

Однофамільці

Варіації

Таємничість

Самовпевненість чи скромність?

VASSETZKY YS 61

VASSETZKY Y 35

VASSETZKY ES 4

VASETSKY ES 3

VASETSKY Y 4

VASETSKY ES 3

VASETSKII YS 1

VASETSKII ES 4



Метрики
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Індекс Гірша (h-index)
№ 
статті

Кількість
цитувань

1 100

2 56

3 34

4 27

5 14

6 10

7 9

8 7

9 6

10 1

11 1

12 0

• h-індекс науковця, що опублікував 

N статей, дорівнює h, якщо:

• h його статей отримали не менше h цитувань

• інші N–h його статей не більше h цитувань
Залежить від бази даних

За якою розраховується

Hirsch JE, PNAS, 2005



Impact Factor: 

2016 2017

2018
2018

2018

IF2018 =

Кількість цитувань у 2018

статей, що опубліковано у 2016−2017

Кількість статей у 2016 і 2017

Показник впливовості видання

Розраховується лише для видань Web of Science SCIE і SSCI

за Web of Science Core Collection

I first mentioned the idea of an impact

factor in 1955.  At that time it did not

occur to me that it would one day

become the subject of widespread

controversy. Like nuclear energy, the 

impact factor has become a mixed

blessing.

I expected that it would be used

constructively while recognizing that

in the wrong hands it might be

abused.

Garfield, 1999



Застосовуйте точні інструменти і за призначенням 
Чи можуть бути інші імпакт фактори

для вченого

Global Impact Factor
International Impact Factor
General Impact Factor
Cosmos Impact Factor
Directory of Indexing and Impact Factor
IMPACT-FACTOR.RU
International Journal Impact Factor
І багато інших

Архів метрик, вводять в оману від Джефрі Білла
https://web.archive.org/web/20170111172311/https:
//scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/

https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/generalimpactfactor.com/index.php
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/cosmosimpactfactor.com/
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/www.diif.org/
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/impact-factor.ru/
https://web.archive.org/web/20170111172311/http:/www.internationaljournalimpactfactor.com/


Яке видання краще?

IF 223,679IF 1,984IF 43.070 IF 1.851



Квартиль журналу

Квартиль – категорія наукового 
журналу, що залежить від його 
цитованості
відносно інших видань у цій групі

Виділяють чотири квартилі : 
Найвищий ─ Q1, найнижчий ─ Q4 

Фізиків і ліриків “поміряти” лише квартилями

I

II

III

IV



13

База даних

Наукометрична

Реферативна Повнотекстова

СпеціалізованаМультидисциплінарна

БезкоштовнаЗа передплатою

Міжнародна Регіональна

Web of Science Core Collection



Платформа

15 баз даних

Міжнародна

за передплатою

реферативна

• > 34 тис журналів на платформі

• > 160 млн документів

• > 80 млн патентів

• > 1,7 млрд посилань

Детальніше на наших вебінарах 
https://clarivate.ru/webinars

https://clarivate.ru/webinars 18-28
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База Web of Science Core Collection

Наукометріческая

мультидисциплінарна

• в Web of Science Core Collection

• > 21 тис журналів

• > 11 тис з імпакт фактором

• 254 категорії

• > 75 млн документів

• > 100 тис книг

• > 200 тис матеріалів конференцій

Web of Science
Core Collection

SCIE – архів з 1898
SSCI – архів з 1900
AHCI – архів з 1975

CPCI – архів з 1990
BkCI – архів з 2005
IC – архив з 1993
CCR – архів з 1985

ESCI архів з 2005 Web of Science Core Collection
Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index 
Emerging Sources Citation Index

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX


Принцип цитування в Web of Science CC

поточна стаття

матеріали, 
на які

посилається автори

матеріали, 
які

посилаються на
дану публікацію



Унікальність Web of Science

завжди індексувалися
• ВСЕ автори
• ВСЕ організації
• ВСЕ посилання в списку літератури
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Друкуватися? Де? Навіщо?

більше 100 тис журналів в світі
Є власні видання

> 21000 журналів в WoS CC
11800+ з імпакт фактором

1950 KC Atwood - "Publish 
or perish"

Акоев и др. Руководство по наукометрии, 2014

Шанхайський рейтинг, 60% - публікації



Що таке високоцитована робота (це стратегія!)

Автори/профілі Установи Гранти

Журнал



Web of Science Core Collection 

64 українські видання
індексуються у ESCI,
перелік за посиланням

Мають імпакт фактор

http://bit.ly/2kvj51t

Full Journal Title ISSN

Symmetry Integrability and Geometry-Methods and 

Applications 1815-0659

Condensed Matter Physics 1607-324X

LOW TEMPERATURE PHYSICS 1063-777X

Ukrainian Journal of Physical Optics 1609-1833

Theoretical and Experimental Chemistry 0040-5760

STRENGTH OF MATERIALS 0039-2316

Journal of Superhard Materials 1063-4576

MATERIALS SCIENCE 1068-820X

Journal of Water Chemistry and Technology 1063-455X

Kinematics and Physics of Celestial Bodies 0884-5913

Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry 1812-9471

Cytology and Genetics 0095-4527

POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS 1068-1302

Ukrainian Mathematical Journal 0041-5995

NEUROPHYSIOLOGY 0090-2977

Q3

http://bit.ly/2kvj51t


https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/j.custom97.pdf

Скільки коштує публікація в міжнародному виданні?

Традиційна модель Відкритий доступ

Бізнес моделі журналів

Гібридна

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

АЛЕ!
70% 

безкоштовних

https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/j.custom97.pdf
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Хороша стаття

Якісні
Результати

Актуальна
тема

Відповідний
журнал
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Критерії якості наукових видань

Ім’я/Спеціалізація

Редколегія

Рецензування

Правила відкликання публікацій

Цитування

Індексація спеціалізованими та 
наукометричними базами даних

ISSN,
Doi
Стабільна періодичність
Бізнес модель
Політика розповсюдження
Сайт
Правила для авторів
не індексація хижацькими базами

Технічні Наукові



Оцінка
відповіднос
ті журналу

Призначення
рецензентів

Реценз
ування

Доопрац
ювання

статті

Повторна 
рецензія

Редколегія
затверджу
є номер

Додрука
рська

обробка
Друк

Розпо
всюд
женн

я

Публікаційний процес



Рецензування
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Рецензенти
оцінюють

✓Новизна, актуальність

✓Використання адекватних методів

✓Логічність викладення і обговорення

✓Статистика, біоетика

✓Мова

✓Оформлення

✓Література



хороша, добре написана

хороша, погано написана

погана, добре написана

погана, погано написана

Статті і рецензії

Accept

Minor Revision

Major Revision

Reject 

відповідь 

рецензента



Асортимент недоброчесних практик

фальсифікація

«Салямі публікації»

Зловживання самоцитуванням

Договірні цитування

плагіат
копіювання

перефразування

"Клаптевий"

не точне цитування



ЗНИЩУЮТЬ

репутацію вченого ! 

Жан Еффель
Створення світу. Адам і Єва

Недоброчесні практики
і публікації у хижацьких 
виданнях
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Формати оформлення статті



Який формат краще обрати?

Оформлення рукопису
Формат літератури
Процес рецензування
Політика розповсюдження

Назва

Автори

Місце виконання роботи

Резюме (Структуроване)

Introduction, 

Methods, 

Results,

and

Discussion

Acknowledgements

Funding 

Список літератури

Структура експериментальної статті

Читайте правила для авторів

на сайті видання!

Це збереже ЧАС (ваш та редакції)



Як в один клік все поміняти



Оформлення статті
Скачати та встановити плагін Cite While You Write



Закладка EndNote в Word
Ви готові до роботи
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Стилі

ДЕТАЛІ НА ВЕБІНАРАХ
https://clarivate.ru/webinars

https://clarivate.ru/webinars 18-28
https://clarivate.ru/webinars 18-28


Web of Science

36



Знайти
– Найбільш значущі роботи
– Найновіші публікації
– Ефективних партнерів
– Гранти
– Журнали
– Конференції

35
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Отримати доступ

https://dntb.gov.ua/news/3736

1 червня 2019– 31 травня 2020

https://dntb.gov.ua/news/3736


Доступ до платформи Web of Science

•У організації немає доступу
Вітаємо ви готові до роботи



Для зареєстровані користувачі – завжди з Web of Science

Login – електронна пошта з якої
реєструвалися

Password – той що створили

Віддалений доступ діє 6 місяців
Безкоштовно!

ДЕТАЛІ НА ВЕБІНАРАХ
https://clarivate.ru/webinars

https://clarivate.ru/webinars 18-28
https://clarivate.ru/webinars 18-28


Інтерфейс платформи
WoS JCR EndNote

Publons профіль мова

Kopernio
довідка



Напишіть ключові слова

Дистанційне навчання

e-learning or "distance 
learnin*" or "web base 
learni*"

Пошук вашої теми в Web of Science 
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Результати



7

Аналіз даних
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Як знайти вчених які 
займаються моєю темою в 
Німеччині 

завдання
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Відкриваємо країни вибираємо необхідну(і)



10

Оцінюємо результати
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Які організації більш продуктивні



12

Які гранти були отримані
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Як з ними зв'язатися



Знайти 
повний текст

У видавця

У відкритих джерелах

У автора
У видавця
У відкритих джерелах

за гроші або безкоштовно



Kopernio

https://www.kopernio.com/

Chrome, 

Firefox, 
Opera

https://kopernio.com/

https://kopernio.com/


Отримати повний текст



17

Додаткова інформація

https://youtu.be/KFGNslvxSHM

https://youtu.be/KFGNslvxSHM


Хто у Франції займається он-лайн 
навчанням?

Які фонди фінансували ці дослідження?

Де досліджують вплив кави на 
тренування?

В яких журналах публікували роботи зі
спорту украінською?

Де знайти рецензента/партнера для 
досліджень?

Як? - Комбінуйте фільтри!

На що можемо отримати відповідь



Автори

56



Який з 

• Оцінити що вам/установі дає профіль автора

• Всіх чи лише з певної бази?

• Показати повні тексти?

• CV

• Метрики

• Спілкування з колегами

• Коректність метаданих

• Поширення робіт

• Витрати на заповнення та підтримання

• Інтеграція з іншими ресурсами

• Спеціалізація



Минуле
на 26 березня 2019 ResearcherID

Україна мала
33741

http://www.researcherid.com/ViewProfileSearch.action



База науковців, рецензентів і інструмент
для видавців і редакторів, що дозволяє
шукати рецензентів, автоматизувати
роботу з ними і підвищити її ефективність.www.publons.com

Publons 
Academy

Publons 
Reviewer 
Connect

Reviewer 
Recognition 
Service

Publons for 
institutions

Publons for 
Funders

Researcher 
profiles

http://www.publons.com/


Профіль та метрики у Publons



Показати публікації та роботу рецензента



1. Вступ: видання наукової публікації

2. Структура публікацій

3. Оцінка методології

4. Розділ з даними і матеріалами

5. Опис результатів роботи

6. Етичні аспекти

7. Що чекає від рецензента журнал?

8. Робота з редактором

9. Рецензування до публікації статті

10. Рецензування опублікованих робіт

publons.com/community/academy

Publons Academy 10 навчальних модулів:

https://publons.com/community/academy


Демонструємо досягнення через авторські профілі



Підбір видання
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Підбір журналу для 
публікації

Web of Science

Journal Citation Report

EndNote (Match)

природним шляхом



Подивіться в яких виданнях 
є публікації

Перейдіть до аналізу і 
збереженню даних

Миттєва оцінка видання



Подивіться типи 
документів

Виберіть журнали

Зберегти список видань / фондів / партнерів



До кінця таблиці

Рядки даних або всі записи

текстовий документ 

Скопіюйте в Ексель

Зберегти



Оберіть категорію

Тільки для видань з імпакт факторами

Journal Citation Reports
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Match EndNote
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Перехід на сайт 
видавництва

Результати



Кращий спосіб 
підібрати журнал

Регулярно читати публікації за  своєю

темоюув визнаних виданнях!

Подивитися пов'язані записи

Подивитися що цитують ключові роботи

Налаштувати сповіщення про новинки Web 

of Science Core Collection

Детальніше на наших вебінарах 
https://clarivate.ru/webinars

https://clarivate.ru/webinars 18-28


Маркери хижацьких видань
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Зверніть увагу

1 Запрошення прийшло вам на електронну пошту

2 Назва видання

3 За усіма темами

4 Публікації різними мовами

5 Швидка публікація

6 Вартість

7 Без рецензії

8 Склад редколегії

9 «псевдо»імпакт факотр

10 Вказано ResearcherID

11 Індексація хижацькими базами даними

12 Мова сайту



як уберегтися?

✓Читати!!!
✓перевіряти
✓Чи не довіряти сайтам і розсилок

публікація в хижацьких
журналах

втрата
✓результатів
✓грошей
✓часу
✓РЕПУТАЦІЇ

Не годуйте хижаків !!!!

О. Уткін
http://www.time.kz/articles/ugol/2016/05/24/
ne-kormite-hishnikov

https://www.nature.com/polopoly_fs/1.22554!/menu/mai
n/topColumns/topLeftColumn/pdf/549023a.pdf

http://www.time.kz/articles/ugol/2016/05/24/ne-kormite-hishnikov
https://www.nature.com/polopoly_fs/1.22554!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/549023a.pdf


Перевірка індексації

41



Як перевірити 
індексується чи 
журнал в Web of 
Science

В Web of Science

базовий пошук

Розширений пошук

В Journal Citation Report

Master journal list 

Детальніше на наших вебінарах 
https://clarivate.ru/webinars

https://clarivate.ru/webinars 18-28


Master Journal List

http://mjl.clarivate.com/http://mjl.clarivate.com/

Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Emerging Sources Citation Index

http://mjl.clarivate.com/
http://mjl.clarivate.com/
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX
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підсумки
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Як опублікуватися 
в журналі який 
індексується в Web 
of Science

Коректно прописувати назва організації

Виконати якісне дослідження
Оцінка теми,
методів,
вибір партнерів, 

оцінка отриманих даних

Якісна робота повинна бути 
опублікована в гідному журналі

З огляду на складності з 
ідентифікацією авторів вченому 
необхідно створити і наповнити 
авторські профілі 

Звітну діяльність можна спростити 
використовуючи ResearcherID і EndNote



Інформаційні сайти

http://clarivate.ru

https://clarivate.com/

російською

англійською

http://clarivate.libguides.com/home

http://clarivate.libguides.com/home


Чекаємо на вебінарах

https://clarivate.ru/webinars

Безкоштовні щомісячні 

вебінари російською мовою 

з сертифікатами 

Три серії у повторах 

https://clarivate.ru/webinars 18-28


Подивитися



Інформація на Clarivate Analytics українською

Інформація про семінари і вебінари українською

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/ https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

Коли наступні вебінари
українською  ?

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/
https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg


Корисні посилання

webofscience.com

my.endnote.com

Clarivate.ru

youtube.com/WOKtrainingsRussian

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

350+ семінарів

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/
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Дякую за увагу

Ірина Тихонкова, к.б.н

www.webofscience.com


