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Чекаємо на зміни? 

Фінансування науки % ВВП

Україна

Угорщина

Словакіа

Польща

Туреччина

https://data.worldbank.org/in
dicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?l
ocations=UA

UNESCO Institute for 
Statistics ( uis.unesco.org )

https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=UA
http://uis.unesco.org/


Допоможіть рецензентам обрати лідера

Індекс Гірша - 57Вільне володіння англійською 

Буде за 10 хвилин

грант
Чекати до завтра



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



Авторські профілі це

• Презентація результатів

• Доступ до повних текстів

• Метрики

• Он-лайн CV

• Спілкування з колегами



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



Метрики і використання
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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



Яке видання краще?

IF 233,679IF 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



Інтерпретація наукометричних показників

• Кількість статей (Number of Web of Science Documents) – показник 

наукової продуктивності

• Сумарна цитованість (Times Cited) – показник наукового 

авторитету чи впливовості лише в рамках визначеної області

• Середня цитованість (Citation Impact), середня кількість цитувань 

однієї публікації – показник наукової ефективності лише в 

рамках тієї ж предметної області

• Нормалізована середня цитованість за предметною галуззю (CNCI) 

– показник наукової ефективності співставлення незалежно від 

предметної галузі
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Нормалізована середня цитованість за категорією (СNCI)

CNCIпублікаціі=
Цитованість публікаціі

Средня цитованість всіх публікацій того ж 

типу, опублікованих в тому ж році і тій 

самій предметній області

CNCIгрупи публікацій=
CNCI1+ CNCI2 +...+ CNCIN

N

СNCIпублікації > 1: дослідження цитується краще середньосвітового рівня



Можливості наукометричних баз?

• Глибина і ширина архіву

• Принципи відбору (виключення) 

• і індексації журналів (повна чи вибіркова)

Чим відрізняються такі бази?

Чому усюди різні індекси Гірша?

• Фільтр інформації

• Зважена оцінка науки



Україна у Web of Science

21
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Платформа Web of Science

ресурси        різні

література   якісна

індексація   повна

оцінка           точна

• 15       баз даних

• > 34    тис журналів на платформі

• > 160   млн документів

• > 1,7 млрд   посилань

• >  35 млн      патентних родин

> 21 тис        журналів

> 11,8 тис      з імпакт фактором

> 76 млн      документів

254            предметні категорії

> 100 тис         книг

> 200 тис      матеріалів конференцій 

Core Collection
Наукометрична
Мультидисциплінарна
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Формування бази  даних

+ Medline and 
Researchfish®. 

Глибина даних по грантам 
з 2008 - для SСIE
з 2015 SSCI

Яким чином потрапляє 
інформація до статті



24

База містить інформацію про

стаття

матеріали, 
на які

посилається автор даної статті

матеріали, 
які 

цитують дану статтю



From Kevin Dolby CrossRef annual Meeting 14 Nov 2012
https://www.crossref.org/pdfs/a
bout-funder-registry.pdf

З 2015



Скільки робіт з України Cu=Ukraіne
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Порівняємо країни

Кількість документів у Web of Science Нормалізована середня цитованість
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Подумаємо над причинами

Документи в 1 квартилі % міжнародної співпраці
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Розподіл публікацій за квартилями 2009-2019



Як публікації впливають на рейтинг ВНЗ Шанхайский рейтинг (ARWU)

Ще запитуєте
де 
друкуватися?

http://www.shanghairanking.com/

http://www.shanghairanking.com/


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


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
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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
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Хороша стаття

Якісні
Результати

Актуальна
тема

Відповідний
журнал



Web of Science

41
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Отримати доступ

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

1 червня 2019– 31 травня 2020

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


Web of Science: вхід на платформу

https://youtu.be/TPHiWifVbec

https://youtu.be/TPHiWifVbec


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


Хто у Франції займається точним 
землеробством?

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



Ключові слова

Точне землеробство

Ваша тема в Web of Science 
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Результати



48

Аналіз даних
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Звіти по цитуванню



Знайти науковців в Німеччині 
що займаються моєю темою

50

Задача
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Це все ті ж роботи про 
точне землеробство

В панелі уточнення 
результатів обрали країну

уточнити

В результатах обрати країну
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Оцінити
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Яка установа більш продуктивна
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Які мала гранти
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Як з ними зв'язатися
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Розширений пошук

Чи були гранти у аграріїв з України
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Ким надавалися
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Оберіть фонд що зацікавив
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Результати
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А Україна?
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Що було у аграріїв
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Які установи відзначилися



Організації

63
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«Что в имени тебе моем…»
National University of "Kyiv-Mohyla Academy"

https://www.ukma.edu.ua/eng/
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Коли були публікації, де, хто був співавторами



Підбір/оцінка журналу для публікації

Web of Science

EndNote (Match)

Journal Citation Report

Природнім шляхом

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

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

• Актуальна тема
• Талановиті науковці
• Корисні колаборації
• Потужні гранти 
• Стратегія оприлюднення даних
• Ефективне використання робочого часу!
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Що робити?

• Зареєструватися на платформі Web of Science
• Знати і проаналізувати роботи за своєю темою
• Визначити хто є лідером в цій галузі
• Де вони друкуються на яких конференціях 

виступають
• ЧИТАТИ СТАТТІ
• Планувати власні дослідження
• Шукати гранти
• ПУБЛІКУВАТИСЯ в хороших виданнях
• Не забувати про авторські профілі



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
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Вебінари українською

26 листопада, вівторок 16:15
Пошук та аналіз наукової літератури на платформі Web of Science
Тези: Бази даних на платформі Web of Science. Принцип відбору та індексації матеріалів. Алгоритм пошуку

літератури за темою досліджень. Використання операторів пошуку, символів скорочення та заміни, панелі
уточнення результатів. Визначення лідерів галузі, корових видань, безкоштовних та відкритого доступу, якими
грантами підтримувалися дослідження. Аналіз та збереження отриманих даних Можливості EndNote on-line для 
створення колекції статей вченого. Реєстрація: http://bit.ly/2oJyhKv
27 листопада, середа 16:15

Публікаційна стратегія науковця
Тези: Типи публікацій. Світ наукових журналів. Показники якісного наукового видання: технічні та наукові. 
Публікаційний процес. Підбір видання для публікації. Бізнес моделі видань або де друкуватися безкоштовно. 
Оформлення публікації за форматом обраного видання Маркери хижацьких видань та перевірка індексації видання
у Web of Science. Оновлений Master Journal List та його можливості. Авторські профілі Publons|ResearcherID, ORCID, 
ResearchGate: можливості, створення, використання Реєстрація: http://bit.ly/2PKSmuW 
28 листопада, четвер 16:15
Наукова діяльність установи.

Тези: Пошук та аналіз публікацій установи на платформі Web of Science. Основні наукометричні показники. 
Порівняння ефективності співпраці за допомогою InCites. Складнощі що виникають при пошуку здобутків установи, 
причини та наслідки. Підготовка матеріалів для створення та корегування поєднаного профілю установи 
Organization-enhanced profile. Реєстрація:  http://bit.ly/325ptw4



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

400+ семінарів
Коли буде у вас? 

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


Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation. 
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly 
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms.

Дякую, 

але далі ваша самостійна робота, 
ефективні партнерства та чудові 
публікації і гранти 

www.webofscience.com


