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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. 
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Наукові журнали 

1665     2017   



Навіщо науковцю журнали? 

• Представити власні, 

нові результати 

• Закріпити пріоритет 

• Звітність. Продуктивність 

(кількісні  та якісні 

показники) 

• Обов'язковий кар'єрний 

елемент 

• Джерело наукової 

інформації 

• Інформація про сучасний 

стан і тенденції розвитку 

науки 

• Оцінити шанси на 

фінансування 

“себя показать” “На других посмотреть”  

Публікуйтеся за кордоном! 



Публікуватися за кордоном – дорого?!  

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 



Що оцінюють рецензенти 

Новизну, актуальність 

Використання сучасних методів, 

Логічність викладення і обговорення 

Статистична обробка, біоетика 

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;  



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) 



Видавничі 
стандарти 

Зміст журнала 
Міжнародний 

склад 
Анализ 

цитування 

Критеріі оцінки журналу для  
Web of Science Core Collection 

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



Clarivate Analytics 

Thomson Reuters 

НЕ  видавці! 

 

наукових журналів 

> 18 000 
найвпливовіших журналів:  

12700 SCIE, SSCI, AHI 

+ 5954 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 

17 



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 

Бази даних на платформі Web of Science 



Impact Factor:  
показник впливовості видання 
Розраховується лише для видань  
Web of Science SCIE та SSCI  
за Web of Science Core Collection 

2013 2014 

2015 

IF2015 = 

кількість цитувань у 2015 

 статей опублікованих в 2013─2014  

кількість статей у 2013 и 2014 

2015 

2015 



№ 
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) 

Можна розрахувати для 

Вченого  

Групи вчених  

Журналу 

Наукової установи  

Країни 

Всього, що має статті та цитування 
Величина залежить від бази даних  

за якою розраховується 

 J. E. Hirsch 



Публікаціі науковців Казахстану  
в Web of Science 1992-2015 

Джерело : Web of Science Core Collection 

 на 22 серпня2016 р. 

Національна передплата 



Отримати доступ до  
Web of Science – просто! 

http://everum.org.ua/ 

Тестовий доступ надається Організації негайно з моменту подачі їм  

Декларації про приєднання до Консорціуму   

http://everum.org.ua/files/Declaration_of_accession.pdf 

http://everum.org.ua/files/Declaration_of_accession.pdf


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 



Обираємо мову інтерфейсу 
Довідка 



Довідка, буде обраною мовою і 
релевантною до сторінки пошуку 



Персональний профіль 

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



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 



Protein or  
Squirrel  

• В Core Collection пошук лише 
англійською! 

• он-лайн перекладачі погано володіють 
науковою термінологією! 

•  Починайте з основних ключових слів 

• Подумайте про 

 синоніми  heart attack або infarct 

 

 омоніми Stroke 
 

Поради і застереження 



Отримані результати 

Статті з майбутнього? 
Результати 

Цитування 

Уточнення результатів 



Панель уточнення результатів 

Повідомлення про новинки 



Автоматичні повідомлення 

 

• Появу схожих документів (для вибірки) 
(вчений, відділ, інститут, 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 



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 



Аналіз результатів 



Звіти по цитуванню 



Відсортувати результати за 
параметрами і зберегти 

Збереження інформації 



Збереження 
інформації   

  

Exel 

EndNote 



The Web of Science platform 

Web of Science 
Core Collection 

Additional 
subscription 

content 
MEDLINE 

WoS 

• The Web of Science platform 
includes papers from:  

1. Web of Science Core 
Collection indexed journals, 
books and conferences 

2. MEDLINE indexed journals 

3. Literature, datasets, and 
patents from 14 additional 
databases (by subscription) 

• You can refine an All 
Databases search to see 
which papers are unique to 
one database, or to see which 
papers are covered in both 
the Core Collection and 
Medline. 



What is covered in PubMed? 

This information was compiled from: 
http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/dif_med_pub.html 

 

PubMed 
Central 

MEDLINE 

PubMed 

• PubMed includes papers 
from:  

1. MEDLINE indexed journals 

2. Journals and manuscripts 
deposited in PubMed 
Central 

3. NCBI Bookshelf 

• If you limit your PubMed 
search to MeSH controlled 
vocabulary or the MEDLINE 
subset, you will see only 
MEDLINE papers in your 
PubMed search results. 

http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/dif_med_pub.html
http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/dif_med_pub.html
http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/dif_med_pub.html
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MeSH Medical Subject Headings 

1954 - Subject Heading Authority List. 

https://www.nlm.nih.gov/mesh/intro_preface.html#pref_
rem 
https://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html  

1960 Medical Subject Headings 

2016- 27,883 дескрипторів 
 

232,000 Supplementary Concept Records (SCRs)  specific 
examples of chemicals, diseases, and drug protocols 

Descriptors; major descriptors; qualifiers and major qualifiers 

https://www.nlm.nih.gov/mesh/ 

 NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles for 
PubMed. 

https://www.nlm.nih.gov/mesh/intro_preface.html
https://www.nlm.nih.gov/mesh/intro_preface.html
https://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
https://www.nlm.nih.gov/mesh/
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https://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html  
 

MeSH home page 

https://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html


48 

MeSH browser 

https://meshb.nlm.nih.gov/#/fieldSearch 
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Descriptors 
Qualifiers 



Web of Science Core Collection 
and Medline 

Web of Science  
Core Collection 

MEDLINE 

Size >18,000 titles 5,600 titles 

Scope Multidisciplinary Health Sciences only 

Depth 1900-present 1950-present 

Coverage Cover-to-cover indexing Selective indexing 

Metadata 

• Times Cited counts on every 
paper 

• All author names captured 
• All author affiliation data 

captured 

MeSH Terms 

Metrics h-index n/a 

Medline information  compiled from: 

http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/jsel.html 

 

http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/jsel.html
http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/jsel.html


Де знайти тих, 
хто дає гроші на 
науку? Як 
оцінити власні 
шанси? 
  



• Інтернет 

• Колега розповів 

Де знайти список фондів? 



 
як джерело інформації про гранти 

• Дані зі статей, так як було наведено 

 

Глибина даних 

• з 2008 року для SСIE 

• з 2015 SSCI 

 
+ Medline and Researchfish®.  



Зі статті у WoS 

http://ac.els-cdn.com/S0140673612617280/1-s2.0-
S0140673612617280-main.pdf?_tid=3ee19038-b984-11e6-9ff4-
00000aab0f01&acdnat=1480789012_92ff6ba2902f5f27e40e8b
65353ebf9b 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=19&SID=U2Rr
GkgyFMrkofpr8Ny&page=1&doc=2 



Пошук за ключовими словам 



Результати пошуку за  
Alzheim*  2008-2016 

сортування за кількістю цитувань 



Уточненя результатів 
Funding Agencies 



Хто давав фінансування в світі 



Аналіз 



Зберегти 

Exel 

txt 



http://grants.nih.gov/funding/index.htm 

Знайти сайт 

фонду 

 NIH 

http://grants.nih.gov/funding/searchGuide/nih-guide-to-grants-and-
contracts.cfm?searchTerms=alzheimer&PAsToo=1&Expdate_On_After=&RelDate_On_After=&RFAsToo=1&NoticesToo=0&OrderOn=RelDate&OrderDirection=DESC&Acti
vity_Code=&Activity_Code_Groups=&PrimaryICActive=Any&View=&status=1 

Чи 
фінасуються 
аналогічні 
роботи зараз 



Зворотній пошук 



Результати 

Diabete* 

До питання як швидко публікуються статті 



You searched for:  

FUNDING AGENCY: (nih)Refined 

by: TOPIC: (diabet*)  

 

Хіба ж нам дадуть гранти??? 



Уточнення результатів 



Статті з України по діабету 
профінансовані NIH 

AND COUNTRIES/TERRITORIES: ( UKRAINE ) 



Збільшує шанси у змаганні за 
гранти 

• Актуальна тема 

• Відповідність запиту 

• Знаний здобувач 

• Міжнародні партнери 



Задача: 

• Мати зручну картотеку статей 

• Оформити публікацію за форматом 
певного видання 

• Не набирати список літератури 

• Редагувати манускрипт і не 
припускатися помилок в переліку 
літератури 

• Переоформити статтю для іншого 
видання 



Кошмар науковця,  
який отримав фінансування і 

виконав чудову роботу 

           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+ 3800+ 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  



Створіть власний зручний 
каталог 

Маєте зручну, власну бібліотеку, літератури за вашою темою 



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 



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 – 
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  

ZAPOROZHE MED INST 513 
ZAPORIZHZHIA STATE MED UNIV 124 
STATE MED UNIV 84 
ZAPOROZHYE STATE MED UNIV 58 
ZAPOROZHE STATE MED UNIV 45 
ZAPORIZHZHYA STATE MED UNIV 35 
ZAPOROZHE STATE MED INST 7 
ZAPORIZHIA STATE MED UNIV 6 
STATE MED UNIV ZAPOROZHYE 5 
MED UNIV 3 
ZAPOROZHE MED UNIV 2 
ZAPOROZHIA STATE MED UNIV 2 
ZAPOROZHSKII STATE MED UNIV 2 
ZAPOROZHYE MED INST 2 
ZAPOROZHYE MED UNIV 2 
MED SCH ZAPOROJE 1 
MED SCH ZAPOROZHE 1 
MED UNIV ZAPOROZHYE 1 
ZAPAROZHYE MED STATE UNIV 1 
ZAPOPOZHE STATE MED UNIV 1 
ZAPORIHZHYA STATE MED UNIV 1 
ZAPORIZHIA MED UNIV 1 
ZAPORIZHYA STATE MED UNIV 1 
ZAPORIZHZHIA STAT MED UNIV 1 
ZAPORIZHZHYE STATE MED UNIV 1 
ZAPORIZHZYA STATE MED UNIV 1 
ZAPOROAHE STATE MED UNIV 1 
ZAPOROROZHZHYE STATE MED UNIV 1 
ZAPOROSHE STATE MED UNIV 1 
ZAPOROSHYE STATE MED UNIV 1 
ZAPOROZH MED INST 1 
ZAPOROZHETS MED INST 1 



Ваші здобутки 



Ваші здобутки 



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 журнали за 
ключовими 

словами в WoS 



Миттєва оцінка видання в WoS 

Для різних категорій квартіль видання може бути різним 



Спробуйте Match   



• SCIE 

• SSCI 

 

Імпакт фактор 



Journal Citation Report 2015!!! 



Обрати видання за категорією 
у JCR 



Журнали певних країн 



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 

+ 34 відібрано до Emerging Source Citation Index (ESCI ) 

 



Збереження та експорт даних 



Природній  добір  
журналу для публікації 

• Регулярно читати визнані журнали за 
своєю темою! 

• Налаштувати повідомлення про 
цитування і  публікації в WoS   



Як вберегтися від  
сміттєвих видань? 

Читати!!! 
Перевіряти 
Не довіряти сайтам і розсилкам 
Користуватися Web of Science 

 

Що таке публікація 
у хижацьких 
виданнях? 

Втрачені  
Результати 
Гроші 
Час 
РЕПУТАЦІЯ 

Обережно!!!! 



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/ 



08-06-2017 ResearcherID мають 
 12681 українських науковців 

АБО  http://www.researcherid.com/ 



N.B! Створіть і дозаповніть профіль! 

Всі варіанти прізвища, ключові слова, місце роботи, відділ 



Не приховуйте свої здобутки  



Реєстрація www.orcid.org 

відкрита база даних  вчених  

Для реєстрації 
необхідні: 

 ім'я, 

 e-mail 

2,834,011 

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

Перехід на он-лайн CV 

Необхідний при подачі статті 

 



Orcid ↔ ResearcherID 

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



Вчений повинен мати: 
• профіль ResearcherID 

• ORCID 

• профіль Google Scholar 

• профіль Researchgate.net 
• Інше за бажанням і потребою 

Разом з якісними результатами, що виконані за актуальною 
темою і опубліковані спеціалізованих визнаних виданнях. 

Та уважно обирати видання для публікації 



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 

Розклад на  червень 



Вебінари українською щодватижні!!! 

24.02 – базовий 

10.03 – для медиків 

24.03 – як написати статтю 

07.04 – для гуманітаріїв 

21.04 – для журналів  

5-05 – про хижацькі видання 

http://everum.org.ua/ 

 

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! 


