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Нова компанія = новий бренд 

 Змінилося 

• Назва і логотип компанії 

• Фокус виключно на науково-
технічну інформацію 

 

IP & Science 

Не змінні 

• Інформаційні ресурси 

• Якість даних 

• Команда фахівців 

• Підтримка користувачів 

2017 



Навіщо мені публікація в 
міжнародному рецензованому 

виданні? 

• Для кандидатської/докторської/звання 

• В заявках на грант від  МОН є такий пункт 

• Сусід хизувався що має 

• “Науковий егоїзм” – хочу щоб про мої 
здобутки знали! Я витратив час, доклав сил і 
розум – бажаю щоб інші використали мої 
данні і не проходили той самий шлях спроб і 
помилок. 



• 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 ;) 



• Вчених  > 7,6 млн 

• Журналів 100 000 

• За рік читаємо до 200 статей (0.4%) 

• Кількість грантів, фінансів, робочих місць 
– обмежена 

 

 

Конкуренція! 

Оберіть свою стратегію  
виживання (публікації) 



Кожен обирає сам 

• 300 статей будь де або одна в Nature чи Science 

• Одна в Nature or Science без цитувань або 1 в 
менш знаному  виданні, але з 1000 цитувань 

• Докторський ступінь і скорочений робочий 
день або великий грант і можливість 
працювати 

 

 

 

 

Статті – віддзеркалення роботи науковця 



Ключові персони журналу 

Автор 

Рецензент Редактор 



Публікація для Автора 

• Заявити про себе 

• Показати досягнення 

• Максимальне  (фокусне) поширення нових знань 

• Доступність і збереження результатів 

• Оцінка 

• Престиж 

• Фінансові бонуси 

• Шанс продовжити кар'єру 
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• Дізнатися 
новинки 

• Бонуси 

• Визнання 

Рецензента 

• Хобі 

• Бізнес 

• Презентація 
досягнень установи 

Редактора 

Публікація для  



Які бувають статті? 

• Хороші, добре написані 

• Хороші, погано написані 

• Погані, добре написані 

• Погані, погано написані 

 

Accept 
Minor Revision 
Major Revision 
Reject  



Коли починати писати статтю? 

• В понеділок 

• Перед звітом 

• Коли не вистачає для звання 

• Коли отримано нові, статистично 
достовірні результати, які 
розширюють картину розуміння 
світу. 



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  



Визначитися з журналом 

• Impact factor? 

• Визнаність 

• Швидкість 

• Вартість 

• Розповсюдження  

• Стабільність 

• Там всі друкуються 

• Мені надіслали запрошення 

 



Де порахувати impact factor 
для 

– SCIE  

– 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 

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/ 



Як? 

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

 
 

Що таке публікація у 
хижацьких виданнях? 

Втрачені  
Результати 
Гроші 
Час 
РЕПУТАЦІЯ 

Остерігатеся 



«МЕНІ ВЖЕ 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!! 

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/


“Джентльменській набір журналу” 

• Уніфікована назва + англійською + абревіатура 

(ISSN) 

• Редколегія                 

• Рецензенти  

• Автори  

• Стала періодичність!!! 

• Сайт 

• Індексація базами даних 

 

Географія, професіоналізм 



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  

International 
Standard  
Serial  
Number 

• Восьмизначний номер ідентифікує 
періодичне видання (включаючи 
електронні) 

• Формат ХХХХ-ХХХХ  

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

Не існує якісних обмежень для отримання! 



Причини  
помилки 404  

Реструктуризація сайту 

• Зміна видавця - зміна сайту - 
втрата гіперпосилань 

• Зміна платформи видання 

• Зміна доменного імені 



DOI, ISSN – не є показниками наукової 

цінності журналу, проте є необхідними 

атрибутами сучасного видання, яке 

піклується про своїх читачів, комфортну 

співпрацю з колегами та власний статус 

 
 

0233-7657 http://dx.doi.org/10.7124/bc.000034 

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


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)  



Перевірити видання у Web of Science 

Базовий пошук 



Розширений пошук 

Перевірити видання у Web of Science 



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.  



Підбір видання для публікації 

• Web of Science 

• EndNote (Match) 

• Journal Citation Report 

• Природнім шляхом 

Видання 
для 

публікації 

Стаття –вклад в світову науку,  ваші колеги повинні 
мати шанс  її прочитати! 
Публікуйтеся у відомих виданнях! 
Не ховайте свої результати передчасно 



Web of Science це 

• Платформа з різними ресурсами 

• Якісна література 

• Коректна індексація 

• Точна оцінка 

ESCI 



Коли ви останній раз 
заходили у Web of Science 

Що б знайти теми, авторів, 
рецензентів, конкурентів?е 

webofscience.com 



Платформа Web of science 
Довідка 



Якщо нічого не знайшли 

• Подумайте що ви шукали і де 

• Терміни 

• Правопис 

• Символи скорочення та заміни 

• Синоніми 

• Омоніми 



Знайти автора у Web of Science 

І порахувати його 



Символи скорочення – розширюють 
використання AND дає менше результатів  

* 

Будь яка 

кількість 

символів або 

іхня 

відсутність 

*carbon*  

hydrocarbons, 

carbonate 

$ 
один символ 

або його 

відсутність 

colo$r  

color, colour 

? 
ЛИШЕ один 

символ 

wom?n  

woman, 

women 

AND OR NOT 

drug resistance 
drug treatment 

medicine 

smoking health* 

NB! 

оператори 



Protein or 
Squirrel  

• В Core Collection пошук лише 
англійською! 

• он-лайн перекладачі! 

•  Починайте з основних ключових слів 

• Подумайте щодо  

• синонімів  heart attack або infarct 

• омонімів 

Stroke 
 

• Поради і застереження 



По нашій темі не пишуть? 
TOPIC: (ukrain*)Refined by: WEB OF SCIENCE CATEGORIES: ( AGRONOMY OR FOOD SCIENCE 
TECHNOLOGY OR FORESTRY OR SOIL SCIENCE OR ENVIRONMENTAL STUDIES ) 



І високоцитовані також є 



Іх пишуть  



 251 категорія Web of Science 

http://images.webofknowledge.com/WOKRS522_1R3/help
/WOS/hp_subject_category_terms_tasca.html 

Agriculture, Dairy & Animal Science 
Agriculture, Dairy & Animal Science covers resources on the 
selection, breeding and management of livestock, including 
animal science, animal nutrition, poultry science, animal breeding 
and genetics, dairy science, and animal production science. 
 
Agriculture, Multidisciplinary 
Agriculture, Multidisciplinary covers resources having a general or 
interdisciplinary approach to the agricultural sciences. Regional 
and multi-subject resources are also covered. 
 
Agronomy 
Agronomy covers resources on the selection, breeding, 
management, and post-harvest treatment of crops including crop 
protection and science, seed science, plant nutrition, plant and 
soil science, soil management and tillage, weed science, 
agroforestry, agroclimatology, and agricultural water 
management. 
 
Agricultural Economics & Policy 
Agricultural Economics & Policy covers resources concerning the 
production, distribution, and consumption of agricultural 
commodities as well as the managerial and policy decisions 
concerning these commodities. 



Де публікуватися 



Панель уточнення результатів 

Знайти журнали за 
ключовими 

словами в WoS 



Збереження 



EndNote Match   



Запропоновані EndNote 



• SCIE 

• SSCI 

 

Імпакт фактор 



Обрати видання за категорією у 
JCR 



Збереження та експорт даних 



Природній  добір  
журналу для публікації 

• Регулярно читати визнані журнали за 
своєю темою! 

• Налаштувати повідомлення про 
цитування і  публікації в WoS   



Правила для авторів! 

• Щоб зберегти ЧАС ваш та редакції 

 

• ПРОЧИТАЙТЕ ЇХ! 

 

• Оформлення рукопису 

• Формат літератури 

• Процес рецензування 

• Політика розповсюдження 



Структура експериментальної статті 

• Назва 
• Автори 
• Місце виконання роботи 
• Резюме (Структуроване) 
• Introduction,  
• Methods,  
• Results, 
• and 
• Discussion  
• Acknowledgements 
• Funding  
• Список літератури 



Назва статті 

• Суть роботи 

• Без абревіатур  



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 ? 



Enhanced 
Organization name – 

поєднує усі варіації назв в одному профілі 
і дозволяє представити всі результати і 

отримати точну статистику  
 

Назва установи! 

KIEV INST AGR 

NATL UNIV LIFE ENVIRONM SCI 
UKRAINE 

NATL UNIV LIFE ENVIRONM SCI 

NATL UNIV LIFE ENVIRONM UKRAINE 
NATL UNIV LIFE ENVIRONM SCI 
UKRAINE NUBIP 

UNIV LIFE ENVIRONM SCI UKRAINE 
NATL UNIV LIFE ENVIRONM SCIENSE 
UKRAINE 
NATL UNIV LIFE ENVIRONM SCI 
UKRAINE NUBIP UKRAI 

NATL UNIV LIFE ENVIRONM 

І багато багато інших 



Резюме 
• Структуроване 

• Без абревіатур 

• Передає структуру статті 
 

– Навіщо (актуальність) 

– Якими методами? 

– Що отримано 

– Як це розширило картину уявлень про світ 

Саме його читають, лише якісне резюме може 
зацікавити науковця 



Вступ 

• Актуальність роботи 

• Постановка проблеми 

• Необхідність дослідження 



Методи 

• Вказати 

• Якщо відомі – навести посилання 

• Якщо змінені – вказати яким чином 

• Детальність – щоб забезпечити 
відтворюваність 

• Статистика! 

• Біоетика (окремий параграф, 
інформована згода, узгодження 
процедур) ! 



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 



Обговорення 

• Не повторюють результати 

• Співставлення отриманих результатів 
з наявними 

• Обговорити можливі причин і 
наслідки 



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 



Референс- менеджер EndNote 
з 1984 року 

EndNote 



EndNote 

Формування каталогу  
Поділитися 
Додавання повних текстів 

Оформлення статей  Пошук журнала 

Organize Format Match 

Collect 
WoS 
Бібліотеки 
З інших менеджерів 
Власноруч  



Просте оформлення статті! 
Format 

Cite while you write 



Додаємо цитування 



Додавати, міняти, видаляти 
посилання дуже просто 



Обираємо формат видання 

Стаття готова? 



Визначитися з ціною 

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 



Періодика 

Його читают 
           Фахівців Широкий круг   ніхто 

 

Редагування 
+           +     +/- 

 

Рецензування 

     +   НЕМАЄ      НЕМАЄ 

Науковий 
журнал  

Хижачок 



Що оцінюють редколегія 
рецензенти 

 Відповідність профілю видання 
 Чи збільшить зацікавить аудиторії журналу 
 Новизну, актуальність 
 Використання адекватних методів, 
 Логічність викладення, обговорення, 

висновків 
 Достовірність. Статистична обробка, біоетика 
 Оформлення наочних матеріалів 
Мова 
 Оформлення 
 Література 

 



Асортимент недоброчесних 
практики 

• Фальсифікація 

• «Салямі публікації» 

• Самоцитування 

• Договірні цитування 



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"  



Недоброчесні  
практики 

 
ЗНИЩУЮТЬ  

репутацію вченого!  
 

Гюстав Доре 
Вигнання Адама і Єви з раю 



Що нам дає рецензія 

• Погляд зі сторони  

• Визначення слабких сторін 

• Напрямки подальшої роботи 

• БЕЗЦІННИЙ ДОСВІД 

 

 



Як пережити рецензію 

• Подякувати що ії написали 

• Прочитати і піти відпочити 

• Продумати чому могли виникнути такі 
запитання 

• Вас персонально ніхто не хотів образити 

• Подумати що можна і варто виправити 

• Оцінити чи можете допрацювати публікацію 
або варто відкликати і шукати інше видання 



Відповідь на рецензію 

• Аргументовані відповіді на всі 
запитання та помічені у тексті зміни, 
відповідь на редактора 

• В означені в правилах для авторів 
строки 

 



Чи є життя після публікації? 

• профіль ResearcherID 

• ORCID 

• профіль Google Scholar 

• профіль Researchgate.net 
• Інші за бажанням і потребою 



Маєте зручну, власну бібліотеку, літератури за вашою темою 

My publications синхронізується з  ResearcherID 

Як вони пов'язані?  



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/ 

АБО  http://www.researcherid.com/ 



Висновки, щоб мати хорошу 
статтю необхідно 

• Хороша робота 

• Добір видання 

• Правила для авторів 

• Оформлення рукопису 

• Дотримання термінів 

• Робота з рецензією 

• Розповсюдження 



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 травень червень 



Вебінари українською щодватижні!!! 

http://everum.org.ua/ 
 

24.02 – базовий 
10 .03 – для медиків 
24 .03  – як написати статтю 
7 .04 - для гуманітаріїв 
21.04 – для журналів  
5-05 – хижацькі видання 

http://everum.org.ua/


Все на одній платформі 

WoS JCR 

EndNote 

ResearcherID 

My Tools 

Help 



 

webofscience.com 

my.endnote.com 

 

Дякую  за увагу! 

Iryna.Tykhonkova@Clarivate.com 

wokinfo.com/russian 

wokinfo.com 

http://www.researcherid.com/ 

 


