
Ваша стаття у  

Web of Science:  

міфи та реальність 

Тихонкова Ірина, к.б.н.  
інформаційно-аналітичні 

ресурси та навчання 
 

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича  
Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка 
13 вересня 2018 



2 

Що ж таке міф? 

Міф  (від грец. Μύθος оповідь, розповідь, казка)  — оповідь, що 

пояснює походження певних речей чи явищ через емоційно-чуттєві 
о́брази. Міф є основою різних релігійних систем, фольклорних традицій, 
художньої творчості. Окремі міфи, які складають певну систему, утворюють 
міфологію того чи іншого народу, яка лежить в основі характерного для нього 
світогляду. 
Міфи характерні як для первісних народів, що перебували або 
перебувають на стадії дораціонального, дофілософського і дорелігійного 
мислення, так і сучасної людини 
 

Які міфи ми знаємо? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Навіщо мені публікація у Web of Science? 

Для кандидатської/докторської/звання 
В заявках на грант від  МОН є такий пункт 
Сусід хизувався що має таку 
“Науковий егоїзм”  

o Хочу щоб про мої здобутки знали!  

o Я знайшов цікаву проблему,  

o Витратив час, доклав сил і розум щоб її вирішити  

o Прагну щоб інші використали мої данні  

o і не проходили той самий шлях спроб і помилок 

o Хороші публікації це мій надійний капітал ;)  



Що таке Web of Science? 
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Web of Science 

Платформа з різними ресурсами 

Якісна література 

Коректна індексація 

Точна оцінка 
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Коли, ким, навіщо вона була створена? 

1964 Science Citation Index (print) 

1973 Social Science Citation Index 

1978 Art & Humanities Citation Index 

1980 Science Citation Index (CD) 

1997 платформа Web of Science 
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Скільки журналів у Web of Science? Чи є щось окрім них  

Реферативна 

Мультидисциплінарна 

За передплатою 

Міжнародна  

На платформі в усіх 

базах даних 

Web of Science Core Collection 

• > 34 тис журналів на платформі 

• > 150 млн документів  

Наукометрична 

 

• в Web of Science Core Collection 

• > 20 тис журналів 

• > 11 тис має імпакт фактор 

• > 70 млн документів 

• > 1,4 млрд посилань 

• > 94 тис книг 

• > 197 тис матеріалів конференцій  

• >  35 млн патентних родин 
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Як формується база даних  
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Чи  є журнали за моєю темою?  

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 
 

http://images.webofknowledge.com/WOKRS5
22_1R3/help/WOS/hp_subject_category_term
s_tasca.html 
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Як і хто відбирає журнали 

Видавничі 

стандарти 

 

Зміст 

 

Міжнародний 

склад 

 

Аналіз цитування 

 

http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/ 
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http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi 

 

Чи є українські видання у JCR 2017 

Full Journal Title ISSN 

Symmetry Integrability and Geometry-Methods and Applications 1815-0659 
Condensed Matter Physics 1607-324X 
Theoretical and Experimental Chemistry 0040-5760 
Low temperature physics 1063-777X 
Kinematics and Physics of Celestial Bodies 0884-5913 
Journal of Superhard Materials 1063-4576 
Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry 1812-9471 
Strength of materials 0039-2316 
Ukrainian Journal of Physical Optics 1609-1833 
Journal of Water Chemistry and Technology 1063-455X 
Materials science 1068-820X 
Neurophysiology 0090-2977 
Ukrainian Mathematical Journal 0041-5995 
Powder metallurgy and metal ceramics 1068-1302 
Cytology and Genetics 0095-4527 
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ESCI 

Перелік 57 українських видань, що на вересень 2018 року 
індексуються у ESCI Web of Science Core Collection за посиланям  
https://goo.gl/AUgWm2  

https://goo.gl/AUgWm2
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Що таке ESCI Emerging Sources Citation Index 

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

CPCI – архів з 1990 
BkCI – архів з 2005 

IC –  архів з1993 
CCR – архів з 1985 

ESCI архів з 2005 

Web of Science 
Core Collection 
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Чи всі у Web of Science однакові? 

• Навіть всередині Web of 

Science Core Collection журнали 

відрізняються за рівнем 

• Всі журнали в Web of Science 

Core Collection пройшли 

найбільш жорстку в світі 

процедуру відбору і регулярно 

підлягають переоцінці 

 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Журнали, не мають імпакт-
фактора (Emerging Sources 

Citation Index)  

Журнали, не індексуються в Web of 
Science Core Collection  

Russian Science Citation Index) 
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для 

 SCIE  

 SSCI 

За 

Web of Science (Core Collection) 

Де порахувати impact factor 

2015 2016 

2017 

IF2017= 

кількість цитувань у 2017 
 статей опублікованих в 2015─2016  

кількість статей у 2015  і 2016 

2017 

2017 

Де не треба цього робити і чому 

Архів метрик що вводять в оману від Джефрі 
Біла тут 
https://web.archive.org/web/2017011117231
1/https://scholarlyoa.com/other-
pages/misleading-metrics/ 
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Чи може бути у журналу з лінгвістики імпакт фактор? 

 Category Name Linguistics 
SSCI 
Linguistics covers resources relating to all 
theoretical and applied aspects of linguistics, 
including phonetics, phonology, morphology, 
syntax, and semantics. The category also 
includes resources dealing with language as a 
social phenomenon such as sociolinguistics, 
language acquisition and education, 
psycholinguistics, computational linguistics, 
corpus linguistics, semiotics and the 
relationship between memory and language. 
 
Category Name Language & Linguistics 
AHCI 
Language & Linguistics covers resources 
relating to theoretical, literary and historical 
linguistics as well as stylistics and philology. 

так 

ні 



   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 
Чи може бути індекс Гірша у статті?  (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 



Чи всі публікації платні? 

Традиційна модель  Відкритий доступ 

Бізнес моделі журналів 

Гібридна 

ХИЖАЦЬКА? 
друкуємо все або  
без рецензії або  

з тією що ви надішлете 
Докторів і кандидатів не рецензуємо 

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 
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Скільки коштує публікація в ОА журналі 

 

https://www.nature.com/openresearch/publis
hing-with-npg/nature-journals/ 
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Скільки авторів може бути у публікації?  
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o Всі в яких ця робота виконувалася! 

Скільки установ можна вказати? 

Унікальність Web of Science Core Collection  

ПОВНА ІНДЕКСАЦІЯ ДАНИХ 

всі документи журналу 

всі співавтори публікації 

всі організації 

Всі гранти 
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Там все лише англійською! 
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Нас ніхто не надрукує, а потім ніхто процитує, наша наука нікому 
в світі не треба… 
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Вам цікаво як стають статті високоцитованими? 
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Це ж тому що вони у Києві і з іноземцями співпрацюють.. 

Володимир Іванович Лущак  д.б.н., професор, 
завідувач кафедри біохімії та біотехнології 
Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника 
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Кому належить Web of Science? 

1960 Institute for Scientific Information 
1992 Thomson Scientific 
2008 Thomson Reuters 
2016 Clarivate Analytics 
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У Вас лише Web of Science? 

Наукометричні оцінки 

Пошук та аналіз літератури 
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Наші ресурси 
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І все? 
 

Cortellis Competitive Intelligence 
Cortellis 
MetaCore 
Integrity 
Key Pathway Advisor 
Discovery and Translational 
Sciences Services 
Incidence and Prevalence 
Database 
BioWorld 
Drug Research Advisor 
GENESEQ 
Derwent 
CompuMark 
SAEGIS 
Web Watch 

etc 

https://clarivate.com/products/cortellis/cortellis-competitive-intelligence/
https://clarivate.com/products/cortellis/cortellis-competitive-intelligence/
https://clarivate.com/products/cortellis/cortellis-competitive-intelligence/
https://clarivate.com/products/cortellis/
https://clarivate.com/products/metacore/
https://clarivate.com/products/integrity/
https://clarivate.com/products/key-pathway-advisor/
https://clarivate.com/products/life-sciences-professional-services/discovery+and+translational/
https://clarivate.com/products/life-sciences-professional-services/discovery+and+translational/
https://clarivate.com/products/incidence-and-prevalence-database/
https://clarivate.com/products/incidence-and-prevalence-database/
https://clarivate.com/products/bioworld/
https://clarivate.com/products/drug-research-advisor/
https://clarivate.com/products/geneseq/
https://clarivate.com/products/derwent/
http://www.compumark.com/
http://www.compumark.com/trademark-screening/online-screening-tools/saegis-custom-search/
http://www.compumark.com/trademark-watching/watching/web-watch/
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o До кінця вересня 2018 року 65 установ підпорядкованих МОН 
мають доступ повний перелік за посиланям 
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-09-26/8079/1286.pdf  

 

o В тому числі КНУ Шевченка, КНУТД  

У моєї організації немає доступу 

Якщо ваша організація не входить до вищеозначеного переліку 
звертайтеся до Айгюн Бабазаде менеджер  з продажу по 
Азербайджану, Грузії, України  Aygun.Babazade@clarivate.com 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-09-26/8079/1286.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-09-26/8079/1286.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-09-26/8079/1286.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-09-26/8079/1286.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-09-26/8079/1286.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-09-26/8079/1286.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-09-26/8079/1286.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-09-26/8079/1286.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-09-26/8079/1286.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-09-26/8079/1286.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-09-26/8079/1286.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-09-26/8079/1286.pdf
mailto:Aygun.Babazade@clarivate.com
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Що можемо знайти  

Літературу за певною темою 
Патенти 
Найефективніших науковців( установи) що працюють за 
схожою темою в певних країнах 
Гарячі теми 
Грантодавців що фінансували аналогічні дослідження 
Визначити фахові видання 
Оцінити видання для публікації  
Оформлювати публікації без помилок 
Сформувати бренд науковця 

 



Журнали 

1665 2018 

КІЛЬКІСТЬ 

ЯКІСТЬ 

БЕЗПЕЧНІСТЬ 



Будьте обережні! 

Знову опублікувався  
в хижацькому виданні? 

#Довколаботаніка 

https://www.facebook.com/dovkolabotanika/
https://www.facebook.com/dovkolabotanika/
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Наукове 
видання 

Періодика 
Хижацьке 
видання 

Аудиторія Фахівці Широкий 
загал 

ніхто 

Редагування + + +/- 

Рецензування + - - 

ISSN + +/- + 

doi + - +/- 

Плата за 
публікацію 

+/- 
 

- + 

Типи видань 
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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 
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 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 
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Асортимент не доброчесних практик 

Фальсифікація 

«Салямі публікації» 

Надмірне самоцитування  

Договірні цитування 

Плагіат 
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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 
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Хороша стаття 

Якісні 
Результат 

Актуальна 
 тема Відповідний 

журнал 
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Коли починати писати статтю? 

Як прийде натхнення 

Перед звітом 

Коли не вистачає для звання 

Коли отримано нові, статистично достовірні 

результати, які розширюють картину розуміння 

світу 

За яким форматом? 

Тим що вказано в правилах для авторів обраного видання 
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• 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 ;) 
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Без чого не варто писати статтю 

Актуальна тема (см перелік літератури) 

Отримані нові, перевірені, цікаві результати 

Знайдено вирішення певної проблеми 

 
Визначитися з форматом публікації 

• Огляд 

• Експериментальна стаття 

• Коротке повідомлення 

• Case study  

https://youtu.be/m7meoPIYzgY  

Як написати і опублікувати хорошу статтю? 

https://youtu.be/m7meoPIYzgY
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Читайте правила для авторів! 

Це збереже ЧАС (ваш та редакції) 

 
Оформлення рукопису 

Формат літератури 

Процес рецензування 

Політика розповсюдження 

Який формат краще обрати? 
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Структура експериментальної статті 

Назва 

Автори 

Місце виконання роботи 

Резюме (Структуроване) 

Introduction,  

Methods,  

Results, 

and 

Discussion  

Acknowledgements 

Funding  

Список літератури 
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Назва статті 

Суть роботи 

Без абревіатур  
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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! 

 

• ПЕРЕМИКАЙТЕ клавіатуру!!! 

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

поєднує усі варіації назв в одному 

профілі і дозволяє представити всі 

результати і отримати точну 

статистику  

 

Назва установи! 
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Резюме 

Структуроване 

Без абревіатур 

Передає структуру статті 

 

o Навіщо(актуальність) 

o Якими методами? 

o Що отримано 

o Як це розширило картину уявлень про світ 

 

    Саме його читають в першу чергу, лише якісне 

резюме може спонукати науковця шукати повний 

текст 
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Вступ 

 Актуальність роботи 

 Постановка проблеми 

 Необхідність дослідження 
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Методи 

Вказати 

Якщо відомі – навести посилання 

Якщо змінені – вказати яким чином 

Детальність – щоб забезпечити відтворюваність 

Статистика! 

Біоетика (окремий параграф, інформована згода, 

узгодження процедур) ! 
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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 
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Обговорення 

Не повторюють результати 

Співставлення отриманих результатів з наявними 

Обговорити можливі причин і наслідки 
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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 



Оформлення публікацій,  
зокрема при доопрацюванні статті і редагування пристатейного списку укладеного за 

хронологією,  

без референс менеджерів забирає багато часу і 

збільшує кількість помилок  

тези 

Стаття  
Поважним вченим 
досліджуючи [1]  і було  
показано [2],  проте на інших  
об’єктах [3] все було  
Інакше. А ми визначили 
 що у людини, яка  
вживає [1], вірогідність вище 
 
 
 Список Літератури 
1. 
2. 
3. книги 

статті 
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Проблема науковця, який отримав фінансування і виконав 

чудову роботу і готує роботу до публікації 

           наявність 6000+  
варіантів оформлення статей  

Знайти , зберегти, оформити 
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Порівняння версий Endnote 

ENDNOTE X9 
ENDNOTE 
ONLINE 

ENDNOTE 
BASIC 

Деск топова 
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+ 4000+ 21 

Integration with MS Word    

One-click “Find full text”  

PDF search and annotation  

Create your own formatting 
styles  
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EndNote 

WoS 

Бібліотек 

Google Scholar 

- Експорт  

- Заповнити картку 

Формування каталогу  

Поділитися 

Додавання повних текстів 

Оформлення статей  Пошук журнала 

Organize Format Match 

Collect 
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EndNote 

За замовчуванням, збережені записи додаються в папку unfiled  
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Вкладка Collect – копіювання джерел 

з он-лайн каталогів бібліотек 
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Або створіть запис власноруч 

Типи даних залежать від джерела 
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Створіть власний зручний каталог 

Маєте зручну, власну бібліотеку, літератури за вашою темою 
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Вкладка Organize – керування спільним доступом 
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Встановити плагін 

 

Просте оформлення статті! 

Cite while you write 
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Додаємо цитування 

Закладка EndNote  
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Додавати, міняти, видаляти посилання дуже просто 
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Обираємо формат видання 
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За якими критеріями автори обирають журнал 

Impact factor? 

Визнаність 

Швидкість, географічна близькість  

Вартість 

Розповсюдження, Стабільність 

Там всі друкуються 

Мені надіслали запрошення 

 

Його читають інші фахівці, що працюють 

в моїй галузі 
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“Джентльменській набір журналу” 

Уніфікована назва + англійською + абревіатура (ISSN) 

Редколегія                 

Рецензенти  

Автори  

Стала періодичність!!! 

Сайт 

Індексація базами даних 

НЕ ІНДЕКСАЦІЯ ХИЖАЦЬКИМИ! 

 

Географія, професіоналізм 
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Для різних версій видання (паперова, он-лайн, CD-ROM, тощо   
повинні бути різні ISSN 

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

• Восьмизначний номер ідентифікує 
періодичне видання (включаючи 
електронні) 

• Формат ХХХХ-ХХХХ  

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

International 
Standard  
Serial  
Number 
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Сайт видання 

Окрема сторінка 

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 (для індексації)  



2000 



Причини помилки 404  

Реструктуризація сайту 

• Зміна видавця - зміна сайту - 

втрата гіперпосилань 

• Зміна платформи видання 

• Зміна доменного імені 



DOI 



DOI може бути у 

журнал, номер, том, 

стаття, 

частина публікації  

 

книга, книжкова серія, окрема глава 

або розділ книги, 

дисертація, 

збірки матеріалів конференцій, тези 

тощо 

https://doi.org/10.7124/bc.000027  
doi директорія префікс суфікс 



 



Cited by linking (CrossRef) 
збільшує видимість ваших робіт 



ISSN, DOI – не є показниками наукової 

цінності журналу, проте є необхідними 

атрибутами сучасного видання, яке 

піклується про своїх читачів, комфортну 

співпрацю з колегами та власний статус 

 
 

http://dx.doi.org/10.7124/bc.000034 

ISSN DOI 

0233-7657 

http://dx.doi.org/10.7124/bc.000034
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Обрати видання можна 

Сервіси від видавіців (але) 
Web of Science 
EndNote (Match) 
Journal Citation Report 
Природнім шляхом 

Стаття –вклад в світову науку,   
ваші колеги повинні мати шанс 
  її прочитати! 
Публікуйтеся у відомих виданнях! 
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Web of Science: вхід на платформу 

https://youtu.be/TPHiWifVbec  

https://youtu.be/TPHiWifVbec
https://youtu.be/TPHiWifVbec
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Реєстрація (як мені працювати вдома) 

Одна реєстрація на три ресурси ! Web of Science, 
EndNote, ResearcherID 
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Знайомство з інтерфейсом 
WoS JCR EndNote довідка 

профіль мова 
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Довідка, буде обраною мовою і релевантною до сторінки пошуку 
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Символи скорочення – дають більше, а 
використання AND – 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 

tea coffee 

lemonade 

cola juice 
coffee milk 

NB! 

оператори 
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В Core Collection пошук лише англійською! 

Правопис 

Терміни та он-лайн перекладачі 

Починати з основних ключових слів 

“лапки” 

Подумайте щодо синонімів і омонімів 

 

Чому ми нічого не знайшли? 
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Оберіть ключове(і) слов(о)а 
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Результати Уточнення результатів 

Отримані результати 
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Аналіз результатів 
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Відсортувати результати за параметрами і зберегти 

Збереження інформації 
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Збереження в exel 
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Яка країна є лідером 
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Які типи документів 
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Які гранти? 
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Звіти по цитуванню 
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Яка країна є лідером з 
електроного 
навчання? 
 
Які фонди фінансували 
ці дослідження? 
 
Де досліджують вплив 
кави на навчання? 
 
В яких журналах 
публікували роботи з 
даної теми російською 
або украінською? 
 
Де знайти 
рецензента/партнера 
для досліджень? 

Як? - Комбінуйте фільтри! 

На що можемо отримати відповідь 
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Миттєва оцінка видання в WoS 

Для різних категорій квартіль видання може бути різним 
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Квартилі журналів 

Квартиль – категорія наукового журналу, що залежить від його 
бібліометричних показників, які вказують на рівень його 
цитованості 
 
Виділяють чотири квартилі :  
Найвищий ─ Q1, найнижчий ─ Q4  

Фізиків і ліриків “поміряти” лише квартилями 
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o SCIE 

o SSCI 

 

Імпакт фактор 
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Journal Citation Report 2017! 
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Скільки видань з імпакт фактором за моєю темою 
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Журнали певних країн 
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Підбір за параметрами у Journal Citation Report 
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Оновлена інформація по виданням  
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Спробуйте Match   
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Запропоновані EndNote 
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Природній  добір  

журналу для публікації 

Регулярно читати визнані журнали за своєю темою! 

Налаштувати повідомлення про цитування і  

публікації в WoS   
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Що таке хижацькі/сміттєві/фейкові? 

Журнали створені ЛИШЕ з метою отримання 

нечесного прибутку з науковців, 

Чому вони виникли? 

• Вимоги керівництва щодо публікацій в журналах що 

індексуються в міжнародних базах даних 

• Не знання науковців 

• Їхня довірливість 

 

 
Коли 

• ХХІ століття 
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Архів метрик що вводять в оману від Джефрі Біла тут 
https://web.archive.org/web/20170111172311 
 
https://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics  

Список Джефрі Білла 

https://web.archive.org/web/20170111172311
https://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics
https://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics
https://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics
https://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics
https://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics


Як вберегтися від  

сміттєвих видань? 

Читати!!! 

Перевіряти 

Не довіряти сайтам і розсилкам 

 

 

Що таке публікація у 

хижацьких виданнях? 
Втрачені  

Результати 

Гроші 

Час 

РЕПУТАЦІЯ 

Обережно!!!! 
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Домашне завдання: перевірити і зважити 

Скільки видань з переліку Джефрі Білла не індексується у 

Google Scholar? 

Скільки з них індексується в інших базах даних ? 

Чим відрізняються хижацькі видання 

 

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


«МЕНІ НАДІСЛАЛИ ПЕРСОНАЛЬНЕ 
ЗАПРОШЕННЯ!!!» 

Dear Researcher, 
 We invite you to submit manuscript(s) for publication. Our objective is to inform author of the 
decision on their manuscript(s) within weeks of submission. After acceptance paper will be published 
in the current issue within 24 hours. Please share this information to your friends, colleagues and 
faculties also… 
 All manuscripts are reviewed by the Editorial Board and qualified reviewers. Decisions will be made 
as rapidly as possible, and the journal strives to return reviewers’ comments to authors within one 
weeks. 
International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB)  
ISSN: 2456-1878 
DOI: 10.22161/ijeab 
Impact Factor: 2.014 
Thomson Reuters ResearcherID: E-2759-2017 
Note: Kindly submit research articles to: 
:http://www.ijeab.com/submit-paper/   
  or mail us at editor.ijeab@gmail.com 
website. www.ijeab.com 

Відсутній!! 

Приклад 1 

https://dx.doi.org/10.22161/ijeab
https://dx.doi.org/10.22161/ijeab
http://www.ijeab.com/submit-paper/
http://www.ijeab.com/submit-paper/
http://www.ijeab.com/submit-paper/
mailto:editor.ijeab@gmail.com
http://www.ijeab.com/
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ResearcherID у журнала? 

ResearcherID provides a solution to the author ambiguity problem within the scholarly 

research community. Each member is assigned a unique identifier to enable researchers 

to manage their publication lists, track their times cited counts and h-index, identify 

potential collaborators and avoid author misidentification. 

Your ResearcherID information integrates with the Web of Science and is ORCID 

compliant, allowing to claim and showcase your publications from a single one account.  
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Слідкуйте за руками! 

Імпакт фактор? 



Обережно підробки 

По материалам  проф С. Арбузовой, научный комитет Украины 



Як вони виникають 



Дивіться уважно 

 



Адреса видавництва 



Справжне видання 



Схожі назви 

Founded in 1965, SAGE is a leading 
independent, academic and professional 
publisher of innovative, high-quality content. 

Приклад  
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В Web of Science  

Базовий пошук 

Розширений пошук 

В Journal Citation Report 

Master journal list  

http://mjl.clarivate.com/ 

Як перевірити чи індексується видання Web of Science 
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Перевірка 
в Web of Science 

Базовий пошук 

По назві 



124 

 

Результат 
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Розширений 

Перевірка Web of Science Core Collection 

IS= 
SO= 

По ISSN 
По названию 
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Journal Citation Report 
ЛИШЕ для SCIE і SSCI 

Пошук журнала за назввою або ISSN  

ЧИ є імпакт фактор 



127 

 

Де перевірити якщо немає доступу до Web of Science? 

http://mjl.clarivate.com/ 
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Де знайти видання з ESCI 
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Що після публікації? 
 

• профіль ResearcherID 

• ORCID 

• профіль Google Scholar 

• профіль Researchgate.net 

Самоархівування! 



130 

ResearcherID 05-09-2018 
 

Україна 14 місце у світі за кількістю профілів  
www.Researcherid.com 

September 2018 
Russia 117120  
USA 114187   
Brazil 105330   
China 102872   
Spain 70071   
India 43702   

United Kingdom 40100   
Italy 35494   
Australia 33218   
Turkey 33397   
Iran 29989   
Japan 26888    
Germany  26733 
Ukraine  26676   
France 24993   
Czech Republic 20009   
Poland 19820   
Portugal 19335   
Malaysia 18807   
Korea 15239   
Netherlands 14578   
Mexico 13895   
 Canada 13518  
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N.B! Створіть і дозаповніть профіль! 

Всі варіанти прізвища, ключові слова, місце роботи, відділ 
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H-index 

Результативність науковця за Web of Science 
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ResearcherID 
демонструє  
співпрацю і  
цитування 
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Відео 

https://youtu.be/PssRxb6ULhk  

https://youtu.be/PssRxb6ULhk
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Спектр можливостей пошуку 

 

• Базовий 

• Пошук у пристатейній 
літературі 

• Розширений пошук 

• Пошук за автором 

 Додаткові поля пошуку 
Часові проміжки  

Що передплачено 

• Додаткові бази 
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Як опублікуватися в журналі проіндексованому у   

Web of Science? 

• ЧИТАЙТЕ ЛІТЕРАТУРУ ЗА СВОЄЮ ТЕМОЮ! 

• Проведіть актуальне дослідження (WoS Core Collection, ESI) 

• Оберіть журнал Вашого профілю з Core Collection (JCR) 

• Оформіть публікацію згідно вимог журналу (EndNote) 

• Розмістіть інформацію про свої здобутки в Ваших авторських 

профілях (ResearcherID) 
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Все на одній платформі 

 

WoS EndNote 
профіль мова 

довідка JCR 

ResearcherID 
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Інформаційні сайти 

https://clarivate.ru/ https://clarivate.com/ 

російською англійською 



139 

Тут мало бути 
Ваше прізвище 

https://clarivate.ru/webinars 

 

Вебінари російською  з 17 вересня 
 

Серия 1: Информационные инструменты для авторов научных публикаций 

• Основные навыки работы с информационной платформой Web of Science: поиск 
научной информации 

• Подбор и оценка журнала для публикации научных результатов 
• Поиск публикаций и показатели деятельности ученого по Web of Science 

• Серия 2: Информационные инструменты для анализа научной деятельности 

• Дополнительные возможности платформы Web of Science для анализа научной 
литературы 

• Профиль организации в Web of Science: возможности, создание, 
корректрировка 

• Возможности InCites для оценки научной деятельности страны, организации, 
ученого 

Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных журналах 

• Как выбрать лучший журнал для своей научной публикации и избежать 
недобросовестных журналов 

• Основные требования к публикациям в международных журналах: технические 
аспекты 

• Основные требования к публикациям в международных журналах: структурные 
и содержательные аспекты 
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Інформація українською 

Інформація про семінари і вебінари українською 

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

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/
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Серія вебінарів українською 25-27  вересня 

25 вересня 2018 16:15 https://goo.gl/RPY51Z  
Оновлена платформа Web of Science. Використання ресурсу у науковій та освітній діяльності. 
Підбір і аналіз наукової літератури. Типи і особливості видів пошуку. Комбінування фільтрів і 
тегів, можливості пошуку у пристатейній літературі та схожих записах. Отримання повного 
тексту відкритий доступ та Kopernio. Оцінка обраної вибірки, звіти по цитуванню, збереження 
результатів, спільна робота з обраною літературою. Додаткові бази на платформі. 
26 вересня 2018 16:15 https://goo.gl/814Br3  
Наукові видання для публікації власних досліджень: критерії підбору та аналізу  
Ідентифікатори якісного наукового видання, бізнес моделі та вартість публікації. Підбір видання 
для публікації. Оформлення рукопису за необхідним форматом. Публікаційний процес. 
Розрахунок і особливості застосування імпакт-фактору, квартилю. Оновлений Journal Citation 
Reports додаткові функції. Як розпізнати і не потрапити до хижацьких видань. Перевірка 
індексації видання у Web of Science 
27 вересня 2018 16:15 https://goo.gl/hKjvTX  
Презентація та аналіз здобутків науковця. Оптимізація звітних процедур для автора та 
установи. 
Пошук доробку науковця у Web of Science, складнощі що можуть виникнути, їхні причини та 
подолання. Авторські ідентифікатори ResearcherID та ORCID: створення, наповнення, 
редагування, автоматичне створення звітів з публікаційної діяльності науковця /довільної групи 
вчених і їхня коректна оцінка 
  
 
 

https://goo.gl/RPY51Z
https://goo.gl/RPY51Z
https://goo.gl/RPY51Z
https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/814Br3&h=AT3k-WqRrD9vcvBi0GPSWWBcKYEDI_OceQmsCVYZy1Ltbdb9g3Dx62gtdJyMCmekKoJ1oRhg0OHouQfSz3zExOBaQT467u0_FVOumf6cBRglslqDW-2T4xAx9VKWR7CChZUzPCOlFAnlfQnmQjQGGroCkeZD3GV7iUSJLstKCFIAZkc-eSdTEJQtGxQSjNvcU6_FznZt-UJNMzlVxnCTwMCHYnaGGLgiN5CTguq7dPe8_M7NVRSDHM7Mx6-dBgBpwdtNqvM_k8lGHhk8h73SIJIJQ1qmYGY5JacvOzhWR4oW1RqsnbkI1623g0s2r-hlnNJ33M8NF9LU156ZziySAZsle8_677bAaJB4L_05SUjHhr-t9xOdz0E2IyPhwTkyU9G8DhmtwTdjBAuOSQz9fYFZSg
https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/814Br3&h=AT3k-WqRrD9vcvBi0GPSWWBcKYEDI_OceQmsCVYZy1Ltbdb9g3Dx62gtdJyMCmekKoJ1oRhg0OHouQfSz3zExOBaQT467u0_FVOumf6cBRglslqDW-2T4xAx9VKWR7CChZUzPCOlFAnlfQnmQjQGGroCkeZD3GV7iUSJLstKCFIAZkc-eSdTEJQtGxQSjNvcU6_FznZt-UJNMzlVxnCTwMCHYnaGGLgiN5CTguq7dPe8_M7NVRSDHM7Mx6-dBgBpwdtNqvM_k8lGHhk8h73SIJIJQ1qmYGY5JacvOzhWR4oW1RqsnbkI1623g0s2r-hlnNJ33M8NF9LU156ZziySAZsle8_677bAaJB4L_05SUjHhr-t9xOdz0E2IyPhwTkyU9G8DhmtwTdjBAuOSQz9fYFZSg
https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/814Br3&h=AT3k-WqRrD9vcvBi0GPSWWBcKYEDI_OceQmsCVYZy1Ltbdb9g3Dx62gtdJyMCmekKoJ1oRhg0OHouQfSz3zExOBaQT467u0_FVOumf6cBRglslqDW-2T4xAx9VKWR7CChZUzPCOlFAnlfQnmQjQGGroCkeZD3GV7iUSJLstKCFIAZkc-eSdTEJQtGxQSjNvcU6_FznZt-UJNMzlVxnCTwMCHYnaGGLgiN5CTguq7dPe8_M7NVRSDHM7Mx6-dBgBpwdtNqvM_k8lGHhk8h73SIJIJQ1qmYGY5JacvOzhWR4oW1RqsnbkI1623g0s2r-hlnNJ33M8NF9LU156ZziySAZsle8_677bAaJB4L_05SUjHhr-t9xOdz0E2IyPhwTkyU9G8DhmtwTdjBAuOSQz9fYFZSg
https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/814Br3&h=AT3k-WqRrD9vcvBi0GPSWWBcKYEDI_OceQmsCVYZy1Ltbdb9g3Dx62gtdJyMCmekKoJ1oRhg0OHouQfSz3zExOBaQT467u0_FVOumf6cBRglslqDW-2T4xAx9VKWR7CChZUzPCOlFAnlfQnmQjQGGroCkeZD3GV7iUSJLstKCFIAZkc-eSdTEJQtGxQSjNvcU6_FznZt-UJNMzlVxnCTwMCHYnaGGLgiN5CTguq7dPe8_M7NVRSDHM7Mx6-dBgBpwdtNqvM_k8lGHhk8h73SIJIJQ1qmYGY5JacvOzhWR4oW1RqsnbkI1623g0s2r-hlnNJ33M8NF9LU156ZziySAZsle8_677bAaJB4L_05SUjHhr-t9xOdz0E2IyPhwTkyU9G8DhmtwTdjBAuOSQz9fYFZSg
https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/hKjvTX&h=AT0S01jk3Qo5FZt-i1UIfg3N0fxviN-lLnHW8kYfSfgT9XdzIy1u5GIzhMOBR39l9C43Nyu7gzwSDLIbvBrGKrnbYFTSxcsIjR0hbsNBG2pmdRMZ-mmQNYj2LE0cogqQZ2TEhkospmB9JB65F2DdCnoHLpDpyHl_qS0I9wJokXeL-WV3YX5kpUbNHFT6yUoQuBrGt5gnwxq3hpbkjmCAJQ-f2V2h7x3a7oOhmjc0woSNRtcu3ZJ7InDlLJLnF0g4TYwPkxqb63t550SLf-lbAqijlvWZDNLg5cvp75RwDRIpjQqwROoiBzLpkRjk452Ji2jljzYIRfQFBI-QUXZRbhsicX4M6yaAOEl7-d3RoNxS2NCBJKER3OtlNCR_qwpTFeYUcdoM8QcFX-FQ7pN_ZFUgDA
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Clarivate Analytics українською 

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg 



Корисні посилання 

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

incites.thomsonreuters.com 

http://info.clarivate.com/rcis  

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

youtube.com/WOKtrainingsRussian  

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg   

http://info.clarivate.com/rcis
https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/



