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• > 33 тысяч журналов на платформе 

• > 19 тысяч в Core Collection 

• > 11 тысяч с импакт фактором 

• > 67 миллионов документов в Core Collection 

• > 1,3 миллиарда ссылок 

• > 81 тысячи книг 

• > 191 тысяч материалов конференций  

• > 70 тысяч патентов 

• Архив с 1898 года 

 

Факты о Web of Science 

   9,950 Specialist Literature* 

 
5,358 BIOSIS Citation Index 
4,941 Zoological Record 
1,038 FSTA 
4,338 INSPEC 
5,533 Medline 
7,945 CABI  

 

Core Collection* 

 
8,888 SCIE 
3,256 SSCI 
1,785 AHCI 
6950 ESCI 

4,646 Regional Collections* 

 



Чому Ви думаєте що він має там індексуватися? 

 

Чи є в ньому є цікавого? 

 

Що робить редколегія для видання? 

 

Журнал відповідає міжнародним стандартам?  

Чому мій науковий журнал не індексується Web 

of Science? 



Як і чому і для чого з'явилося ваше видання 

• Нам треба було друкувати аспірантів та проходити 

ліцензування? 

• Ректор захотів? 

• Група науковців з широкими міжнародними  зв'язками 

працювали над вирішенням нової теми і не було 

видання? 



Функції журналу 

• Комунікативна 

• Декларативна (фіксація знань) 

• Оціночна 

• Архівна 



Ключові персони журналу 

Автор 

Рецензент 
Редактор 

Розуміння потреб 
ключових персон – шлях 

до успіху  



Потреби кожного 

       Автор 
• Демонстрація та 

Оцінка отриманих 
даних 

• Максимальне 
(фокусне) 
поширення 

• Збереження 

• Престиж 

• Фінансові бонуси 

• Шанс продовжити 
кар'єру 

 

Рецензент 
• Дізнатися 

новинки 

• Бонуси 

• Визнання 

Редактор 
• Хобі 

• Бізнес 

• Презентація 

досягнень 

установи 



Що шукає науковець у виданнях 

• Інформацію 
• Результати 

• Співпрацю 

• Фінанси 

• Місце під сонцем 
• Показати свої результати  

• Здобути визнання 

 

 

 



Що відбувається зі статтєю при подачі до 

редакції? 

• Оцінка відповідності технічним вимогам та тематики 

журналу 

• Призначення рецензентів (редколегія) 

• отримання рецензій 

• Доопрацювання статті, Відповідь авторів 

• повторна рецензія 

• При позитивному рішенні рецензентів редколегія 

затверджує  номер 

• Додрукарська обробка 

• Друк 



Редколегія 

• Фахівці з тематики видання 

• Працюють в профільних організаціях 

• Мають власні досягнення у відповідній галузі 

Роль 

•Представляти достовірну інформацію 

•Забезпечити неупереджене рецензування 

•Всебічно висвітлювати проблему (залучати авторів) 

•Забезпечувати дохід видавництву 



За яким принципом сформована редакційна колегія 

• 6 докторів штатні працівники установи? 

• Всі доктори хто працює в установі? 

• Запрошені всі аспіранти хто поїхав за кордон? 

• Ці люди є корифеями в тематиці видання (і це 

відображено і публікаціях) вони хотіли створити 

якісне видання і докладають зусиль 



Роль рецензента 

• Перевірка поданих матеріалів 

• Визначення  
• Актуальності 

• Унікальності 

• Новизни 

• Адекватності 

• Доцільності 

 

 



Peer Review  
Single blind   

чи Double blind  
 

• Автор не знає хто рецензує его 
роботу - Single blind  

 

• Автор не знає рецензента і 
рецензент не знает хто автор 
статті - double blind 

 



Що оцінюють редколегія рецензенти 

 Відповідність профілю видання 
 Чи цікаво аудиторії журналу 
 Новизну, актуальність 
 Використання сучасних методів, 
 Логічність викладення, обговорення, 

висновків 
 Статистична обробка, біоетика 
 Оформлення наочних матеріалів 
Мова 
 Оформлення 
 Література 

 

На які запитання дає  

відповідь ваш рецензент? 



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"  

Як ви перевіряєте на 

плагіат? 



Недоброчесні  
практики 

 
ЗНИЩУЮТЬ  

репутацію вченого!  
 

Гюстав Доре 

Вигнання Адама і Єви з раю 

А що ваше видання робить якщо 

 викрило такі порушення? 

Чи прописана ця процедура на сайті? 



Які бувають статті? 

• Хороші, добре написані 

• Хороші, погано написані 

• Погані, добре написані 

• Погані, погано написані 

 

Accept 
Minor Revision 
Major Revision 
Reject  



Журнал 

• Періодичне видання! 

• Стала періодичність  не може бути від 2 
до 12 номерів на рік! 

• Наявні ISSN номери (окремо 
друкованої і електронної версії) 

• Спеціалізація 

• Формат  

• Стабільність (архівування, doi) 



 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства освіти  
і науки, молоді та спорту України  

17.10.2012  № 1111 

 • 2.1 свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації  

• 2.2 засновником (наукова установа, організація, ВНЗ ) 

• 2.3 тематична спрямованість наукового фахового видання з певної галузі науки; 

• 2.4 не менше шести докторів наук з відповідної галузі науки, серед яких не 
менше трьох докторів наук - штатними працівниками засновника 

• До редколегії можуть бути включені іноземні фахівці з відповідної галузі науки. 

• головний редактор - штатним працівником засновника; 

• 2.5 рекомендація до друку та до поширення через Інтернет вченої ради НУ ВНЗ 

• 2.6 тираж - не менш як 100 примірників  

• 2.7 наявність примірників у фондах таких бібліотек України: 

• 2.8 безоплатне розміщення електронної копії наукового фахового видання на 
сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України  

• 2.9 наявність статей англійською мовою на веб-сторінці видання; 

• 2.10 оформлення згідно з державними стандартами України; 

• 2.11 внутрішнього рецензування статей, та організація зовнішнього; 

• 2.12 українською, або російською, або іншими регіональними мовами та/або 
англійською мовою. 

ПОРЯДОК  
формування Переліку наукових фахових видань України  



Проблеми журналів за анкетами УНЖ 

1.  Відсутність ISSN  

2.  Не закріплені ISSN назва та скорочення англійською 

(перейменування) 

3.  Мова Відсутність/не якісне резюме англійською  не може 

зацікавити іноземних науковців 

4.  Перелік посилань оформлюється за ДСТУ  унеможливлює 

автоматичну індексацію НБД ДАК! 

5.  Сайти (відсутні/ непридатні для індексації/не оновлюються) 

6.  Редколегії (регіональні або 1-2 іноземних вчених ДАК!) 

7.  Рецензування вісутнє / належної процедури/якості 

8.  Журнали не індексуються Наукометричними Базами Даних 

 не привабливі для науковців 

9.  Не усвідомлюють проблему і не знають як виправити недоліки 



Індикатори якості видання 

• Назва 

• Стала періодичність 

• Професійна редколегія 

• Публікації нобелівських результатів 

• Прискіпливе рецензування (% відмов) 

• Сайт 

• Індексація визнаними базами 

• НЕ індексація фейковими базами! 



Назви видання 

• Доповіді Академії Наук Української РСР, Сер Б 1971–1981 
• Доклады Академии Наук Украинской ССР, Сер Б 1982–1990 
• Доклады Академии Наук України 1991–1992 
• Доповіді Академії Наук України 1993–1994  
• Доповіді Національної Академії Наук України 1995–  

 
 

• Dopovidi Nats Akad Nauk Ukrainy? 
• Proc Natl Acad Sci Ukr? 
• Report Natl Acad Sci Ukr? 

Який з них вірний? 

кількість цитувань, яке має видання, враховується під час його оцінки на 
можливість індексації базами даних,  
НЕ РОЗПОРОШУЙТЕ цитування видання варіаціями скорочень!!!  

Dopov Nac. Akad. Nauk Ukr. 



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

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

•Обкладинці журналу 

•Колонтитулі статті 

•На сайті журналу!!! 

International 
Standard  
Serial  
Number 

• Восьмизначний номер ідентифікує 
періодичне видання (включаючи 
електронні) 

• Не містить інформації про 
походження або зміст 

• Формат ХХХХ-ХХХХ  

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

Лише скорочення надане ISSN варто використовувати!!!  

http://portal.issn.org/cgi-

bin/gw/issn_forms/issn_form

s.cgi? 



Сайт видання 

• Окрема сторінка (не на сайті установи) 

• 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  

   (орієнтир  doi landing page) 



2000 



Причини  
помилки 404  

Реструктуризація сайту 

• Зміна видавця - зміна сайту 
- втрата гіперпосилань 

• Зміна платформи видання 

• Зміна доменного імені 



DOI 



Структура DOI 

http://dx.doi.org/10.7124/bc.000027  
doi директорія префікс суфікс 

Префікс 
 
Присвоюється видавництву 
 
Формат 10.ХХХХ або 10.ХХХХХ 

 
 

Показує хто опублікував статтю 

 

Не показує кому в даний час  

належить журнал 

Суфікс 
 
Присвоюється публікації 
 
Унікальний у рамках префікса, 
один DOI - один елемент 
 



Якому об’єкту можна присвоїти DOI? 

журнал, номер, том, 

стаття, 

частина публікації (рисунки, таблиці, графіки) 

 

книга, книжкова серія, окрема глава 

або розділ книги, 

дисертація, 

збірки матеріалів конференцій, тези 

 

звіти і інші види наукових  

публікацій, тощо 
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From Kevin Dolby CrossRef annual Meeting 14 Nov 2012 



Cited by linking (CrossRef) Cited by linking (CrossRef) 



Для одержання DOI необхідно:  

Підписати угоду з CrossRef 

Оплатити річний внесок ! 

Дотримуючись технічних рекомендацій подати DOI всіх 

статей 3 останніх років та 

   створити вихідні посилання 3 останніх років 

Вчасно оплачувати рахунки ! 

При зміні структури сайту поновити інформацію в 

CrossRef  



Не маємо можливості напряму з CrossRef 

Укрінформнаука 

• http://u-i-n.com.ua/ua/doi/ 

 

Уран 

• http://www.uran.net.ua/~ukr/ps-
crossref.htm  

http://u-i-n.com.ua/ua/doi/
http://u-i-n.com.ua/ua/doi/
http://u-i-n.com.ua/ua/doi/
http://u-i-n.com.ua/ua/doi/
http://u-i-n.com.ua/ua/doi/
http://www.uran.net.ua/~ukr/ps-crossref.htm
http://www.uran.net.ua/~ukr/ps-crossref.htm
http://www.uran.net.ua/~ukr/ps-crossref.htm


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 

 
 



База наукової літератури 

Наукометрична 

Реферативна Повнотекстова 

Спеціалізована Мультидисциплінарна 

Безкоштовна За передплатою 

Міжднародна  Регіональна 



В якіх базах має індексуватися ваше видання 

• Спеціалізованих 

• Наукометричних 

 

В якіх базах НЕ має індексуватися ваше видання 

• Хижацьких 

• Тих що не приносять користі ані виданню ані автору 

 



Як визначити куди податися? 

• Не вигадуйте ровер! 

• Подивіться що у конкурентів 

• Запитайте редколегію і авторів 



• Глибина і ширина архіву 

• Принципи відбору (виключення)  

• і індексації журналів (повна чи вибіркова) 

 

Чим відрізняються такі бази? 

Чому усюди різні індекси Гірша? 

• Фільтр інформації 

• Оцінка науки 

 

Навіщо потрібні наукометричні бази? 



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) 



43 Принципи відбору журналів в Web of Science 

перевірені 50 річною практикою 

факти: 

150 років сукупного досвіду 

 

Засідання раз в 2 тижні 

 

Постійний моніторинг і 

виключення журналів 

 

Вільно володіє 12 мовами 

Вкодсутній конфлікт інтересів 

  

 

Політика компанії: 

14 редакторів штатні співробітники 

Clarivate Analytics 

 

Не мають права бути залученими в 

видавничий процес 

•Бути членами редколегії 

•редагувати журнал 

•публікувати статті 

Комплексний 

підходи: всі 

фактори 

враховуються 

Індивідуальни
й підхід до 

кожного 
видання 

Колекція не 

постійна! 

Рішення 
фінансово 
незалежно 



Критерії відбору 

Web of Science Core Collection 

Видавничі 

стандарти 

 

Зміст 

 

Міжнародний 

(с)клад 

 

Аналіз цитування 

 

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



Критерії відбору:  

видавничі стандарти 

• Своєчасність виходу 

• Дотримання міжнародних видавничих 
конвенцій 

• Бібліографія англійською 

• Рецензування 

    



Періодичність 

• Дотримуватися оголошеної 
періодичності 

• Оцінка починається після встановлення 
періодичності за трьома номерами 

 

01 03 05 07 09 11 

Journal 
 

1 

Journal 
 

2 

Journal 
 

3 

Journal 
 

4 

Journal 
 

5 

Journal 
 

6 



Видавничі стандарти 

Інформативна назва журнала 

Назви і анотіції англіською 

Повна інформація про афіліацію авторів 



Повна і коректна 
бібліографія 

Видавничі стандарти 



• Чи збагатить видання Web of Science 
новим матеріалом? 

• Чи повно представлена предметна 
галузь, до якої відноситься видання? 

• Як видання співвідноситься з тими що 
вже є в базі? 

    

Критерії відбору:  

зміст 



• Міжнародний склад авторів, редакторів 
і членів редколегії 

• Аудиторія журналу: міжнародна чи 
регіональна 

    

Критерії відбору:  

міжнародний склад 



• Нові журнали: 

цитування попередніх робіт авторів і 

редакторів. 

• «Старі»журнали: 

аналіз цитування у Web of Science 

    

Аналіз цитування 

Проводиться в межах 

предметної галузі видання 

Критерії відбору:  

аналіз цитування 



Перевірте чи чітко прописано 

• Мета журнал 

• Редколегія 

• Структура видання 

• Типи публікацій 

• Політики видання 



Структура експериментальної статті 

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



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! 
IVAN FRANCKO UNIV 

IVAN FRANCO NATL LVIV UNIV 

IVAN FRANCO NATL UNIV LVIV 

IVAN FRANCO STATE UNIV 

IVAN FRANCO UNIV 

IVAN FRANCO UNIV LVIV 

IVAN FRANK LVIV NATL UNIV 

IVAN FRANK LVOV STATE UNIV 

IVAN FRANK NATL UNIV LVIV 

IVAN FRANKE STATE UNIV 

IVAN FRANKKO LVIV NATL UNIV 

IVAN FRANKO LVIV UNIV 

IVAN FRANKO LVOV NAT UNIV 

IVAN FRANKO LVOV NATL UNIV 

IVAN FRANKO LVOV STATE UNIV 

IVAN FRANKO NALT UNIV LVIV 

IVAN FRANKO NATL LVIV 

IVAN FRANKO NATL NATL UNIV LVIV 

IVAN FRANKO NATL UNIV 

IVAN FRANKO NATL UNIV KIEV 

IVAN FRANKO NATL UNIV LIVI 

IVAN FRANKO NATL UNIV LIVIV 

IVAN FRANKO NATL UNIV LVAV 

IVAN FRANKO NATL UNIV LVIV 

IVAN FRANKO NATL UNIV LVIV 8 

LVIV NATL IVAN FRANKO UNIV 

LVIV NATL UNIV IVAN FRANKO 

LVIV STATE IVAN FRANKO UNIV 

LVIV UNIV IVAN FRANKO 

LVOV IVAN FRANKO STATE UNIV 

LVOV NATL UNIV NAMED AFTER IVAN FRANKO 

NATIONALE IVAN FRANKO UNIV 

NATL IVAN FRANKO UNIV LVIV LEMBERG 

NATL UNIV LVIV 

STATE IVAN FRANKO NATL UNIV LVIV 

STATE UNIV LVIV 

Журнали, перевіряйте 
написання установ 



Який формат списку літератури обрати 

• Той що розпізнається базами даних 

• Той що чітко ідентифікує статтю 

• Той що є в референс менеджерах 

 

 

 
Журнали, перевіряйте коректність 

переліку літератури 



EndNote 

WoS 

Бібліотек 

Google Scholar 

- Експорт  

- Заповнити картку 

Формування каталогу  

Поділитися 

Додавання повних текстів 

Оформлення статей  Пошук журнала 

Organize Format Match 

Collect 

Якщо автори користуються EndNote 
помилок у офомленні не буде 



Что происходит со статьей после рецензии и 

рекомендации в печать? 

• Вычитка редактором 

• Проверка списка литературы на соответствие и 
оформление 

    Проблема: сокращенное название журнала 

• Верстка, допечатная подготовка 

• Вычитка авторами 

• Внесение правок 

• Печать 

• Подготовка он-лайн версии 

 



Ідентифікатор вченого, безкоштовний ресурс, дозволяє: 

1. Представити всі власні публікацій в тому числі з 

ВАШОГО видання! 

2. Інтегрований з Orcid і там також! 

http://www.researcherid.com/ 



Orcid ↔ ResearcherID 
І все це реклама вашого видання 

https://orcid.org/ 



Яка у вас бізнес модель 

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 



ПЕРЕДИВІТЬСЯ ЦЕ ВІДЕО!!!! 

• https://youtu.be/AKmpFbPF0h0  

https://youtu.be/AKmpFbPF0h0


Самооцінка видання у WoS 

Довідка 



Скільки отримано результатів 

Уточнення результатів 



Який їхній розподіл?  



На що можемо отримати відповідь 

Рецензенти, 

Автори, 

Члени редколегії 

конкуренти 

Як? - Комбінуйте фільтри! 



Оцінка лідерів за категорією у JCR 



Пошук в пристатейній літературі – болюча 

оцінка власних здобутків 



 

Які варіанти назви ви знайдете? 



Найти рецензентов/авторов 



Найти рецензентов/авторов 



- Спеціалізація і Конкуренція  
                            

            наявність обмеженої кількості видань 

 

- Рецензування  
 

- Дотримання етичних та редакційних норм 
 

- Відповідальна, фахова редколегія 

 

- Індексація базами даних/архівами 
 

- Мова публікацій 
 

- Відкритість інформації 
 

- Популяризація/реклама 

Що робить журнал якісним/визнаними? 



Подача заявки 

 

http://mjl.clarivate.com/#journal_evaluation 



Все на одній платформі 

WoS JCR 

EndNote 

ResearcherID 

My Tools 

довідка 



Якісне видання це окрема, 
важка, наполеглива праця 

• Залучити авторів 

• Перевірити на плагіат 

• Знайти рецензентів 

• Сайт та індексація 
базами даних 
(вберегтися від хижих 
метрик) 

 

 



Інформаційні сайти 

 

http://info.clarivate.com/rcis https://clarivate.com/ 

російською англійською 
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Інформація українською 

http://everum.org.ua/ 

 

Інформація про семінари і вебінари українською 

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

http://everum.org.ua/
https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/


Друга серія вебінарів українською в січні 

Тема: Пошук і аналіз наукової літератури в Web of Science. 

Тези: Базові та розширені можливості пошуку. Комбінування фільтрів і тегів, пошук у 

пристатейній літературі та схожих записах. Оцінка обраної вибірки, звіти по цитуванню, 

збереження результатів. Додаткові бази на платформі. 

 

Тема: Підбір та аналіз наукових видань для публікації власних досліджень.  

Тези: Як підібрати видання для публікації? Про що говорить імпакт-фактор, квартиль і 

інші показники в Journal Citation Reports. Скільки коштує публікація? Чи можна 

опублікуватися в міжнародному виданні безкоштовно? Як оформити перелік літератури? 

Хто створює хижацькі видання як не стати їхньої жертвою. Як перевірити куди мене 

запросили публікуватися? 

 

Тема: ResearcherID  та EndNote – генеруємо публікаційні звіти з радістю. 

Тези: Складнощі у пошуку і аналізу здобутків науковця. Авторські профілі ResearcherID  

та ORCID, чому вони мають бути в актуальному стані, що показують колегам і як 

заповнити їх без проблем. Гра з метаданими та як створити звіт за публікаціями свого 

відділу. 
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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 

youtube.com/WOKtrainingsRussian 

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg 

everum.org.ua 

 

Iryna.Tykhonkova@clarivate.com  

http://everum.org.ua/
mailto:Iryna.tykhonkova@clarivate.com

