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План 

•Пошук і аналіз інформації в Web of 
Science Core Collection 

•Основні помилки, що можуть 
призвести до відсутності результатів 
пошуку 

•Створення власної картотеки статей у 
референс-менеджері EndNote on-line  
оформлення публікацій за форматом 
певного видання.  

•Аналіз видань за допомогою Journal 
Citation Report (імпакт-фактор).  

•Авторські ідентифікатори ResearcherID 
та ORCID 



Що таке? 

Наукометрична 

Реферативна 

Мультидисциплінарна 

За передплатою 

Міжднародна  

База даних 



Установа має доступ до Web of Science ? 

webofscience.com 

N.B! З компьютера установи, що 
має доступ, 
Або за роумінговим доступом 

http://everum.org.ua/ 
ТАК    

Декларація про приєднання  

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

НІ 



Які установи мають доступ до Web of Science за 
результатами конкурсу МОН і НАН 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-09-26/8079/1286.pdf 
 

Установи НАНУ  - Розпорядження  № 431 «13»  07  2017 р.  
 

Щодо отримання доступу звертайтеся до еверум 

http://everum.org.ua/  

Декларація про приєднання  

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


Передумови виникнення Web of Science 

Відсортувавши всі видання за 

кількістю статей за певною 

темою і розділивши їх на три 

рівні частини за кількістю 

публікацій співвідношення 

кількості видань в групах буде 

1:n:n2 

 

Середина 40-х ХХ століття 

Суттєве зростання наукових 

досліджені, колективів поява 

міждисциплінарних проектів  – 

Інформаційна криза 

 

Закон Бредфорда 

Garfield E. Citation indexes for science: a new 

dimension in documentation through association 

of ideas. Science. 1955; 122( 3159):108-11 

Принцип Парето 20/80 

50-і ХХ століття 

“цитування показник впливовості 

і засіб подолання кризи “ 



1960 
Institute for Scientific Information 
(ISI) 
 

1964 
Science Citation Index (Print) 
 

1980 
Science Citation Index (CD)  
 

1992 
Thomson Scientific 
 

1997 
Web of Science 
 

2008 
Thomson Reuters 
 
2017 
 

ЮДЖИН ГАРФІЛД 
Засновник Institute for Scientific Information  
Запропонував impact factor (1975) 

Коли і ким створена створена 



Журнали 
1665 2017 

КІЛЬКІСТЬ 

ЯКІСТЬ 

БЕЗПЕЧНІСТЬ 



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 Біла 

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


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 

 



Як вберегтися від  

сміттєвих видань? 

Читати!!! 

Перевіряти 

Не довіряти сайтам і розсилкам 

 

 

Що таке публікація у 

хижацьких виданнях? 

Втрачені  

Результати 

Гроші 

Час 

РЕПУТАЦІЯ 

Обережно!!!! 



Домашне завдання 

• Скільки видань з переліку Джефрі Біла не індексується у 

Google Scholar? 

• Скільки з них індексується в інших базах даних ? 

• Характеристики хижацького 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


Наукове 
видання 

Періодика Хижацьке 
видання 

Аудиторія Фахівці Широкий 
загал 

ніхто 

Редагування + + +/- 

Рецензування + - - 

ISSN + +/- + 

doi + - +/- 

Плата за 
публікацію 

+/- 
 

- + 

Типи видань 



 Результати (Новизну, актуальність, методи) 

 Оформлення 

 Відсутність недоброчесних практик 

 

Що оцінюють рецензенти? 

Що отримує журнал і його читачі?  

 Роботу з перевіреними результатами 



Процедура відбору матеріалів  

до Web of Science Core Collection 

Видавничі 
стандарти 

Зміст журнала 
Міжнародний 

склад 
Анализ 

цитування 

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



Формування бази даних Web of Science 
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статтья 

матеріали,  
на які 

посилається автор даної статті 

матеріали,  
які  

цитують дану статтю 

База містить інформацію про 



Web of Science 
Core Collection 

SCIE – архів з 1900 
SSCI – архів з 1900 
AHCI – архів з 1975 

CPCI – архів з 1990 
BkCI – архів з 2005 

IC –  архів з1993 
CCR – архів з 1985 

Russian Science Citation Index 
архів  з  2010 

CABI 
архів і 1910 

FSTA 
архів з 1969 

Inspec 
архів з 1898 

MEDLINE 
архів з 1950 

Zoological Record 
архів з 1864 

Data Citation Index 
архів з 1900 

Derwent Innovations Index 
архів з 1963 

BIOSIS Preview 
BIOSIS Citation Index 
архіви з 1926 

Chinese Science Citation Index 
архів  з 1989 

SciELO Citation Index 
архів  з 2002 

ESCI архів з 2015 

KCI - Korean Journal Database 
архів  з 1980 

Current Content Connect 
архів з 1989 

Biological Abstracts 
архів з 1926 

Платформа Web of Science 



Що дає Web of Science 

• Масив наукової інформації з 1898 року 

• Можливість пошуку і аналізу  

• Збереження у форматі зручному для подальшого 
опрацювання 

• Точні наукометричні оцінки 
 

2014 2015 

2016 

IF2016= 

кількість цитувань у 2016 
 статей опублікованих в 2014─2015  

кількість статей у 2014 і 2015 

2016 

2016 

Публікації 
Цитування 
Індекс Гірша 



Web of Science 

Як це працює? 

webofscience.com 

https://youtu.be/TPHiWifVbec  

Вступ до Web of Science 

https://youtu.be/TPHiWifVbec
https://youtu.be/TPHiWifVbec


Обираємо мову інтерфейсу 

Довідка 



Довідка, буде обраною мовою і релевантною до 

сторінки пошуку 



Персональний профіль 

Або чи можу я працювати з дому 

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



Оберіть ключове(і) слов(о)а 



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 

drug resistance 
drug treatment 

medicine 

smoking health* 

NB! 

оператори 



Чому ми нічого не знайшли? 

• В Core Collection пошук лише англійською! 

• Правопис 

•  Терміни он-лайн перекладачі 

•  Усталені терміни 

• Починати з основних ключових слів 

• “лапки” 

• Подумайте щодо синонімів і омонімів 



Отримані результати 

Статті з майбутнього? 
Результати 

Цитування 

Уточнення результатів 



Цитування і використання 

Панель уточнення результатів 

сортування 

Повідомлення про новинки 



Резюме статті 

• Назва 

• Автори! (+ контакти, ResearcherID, Orcid) 

• Установи! 

• Резюме 

• Ключові слова (+) 

• Журнал 

• Література 

• Цитування 

• Повідомлення про цитування 

 

А повний текст? 



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 



Знайти 
повний 

текст 

У видавця 
У відкритих джерелах або у автора 

У автора 
У видавця 
У відкритих джерелах 

за гроші або безкоштовно 



Панель уточнення результатів 



 251 категорія Web of Science 

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

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 
 



Автоматичні повідомлення 

 

• Появу схожих документів (за ключовими словами)  

     (вчений, відділ, інститут, тематика) 

• Про цитування (довільної статті або масиву) 



Збереження результатів 



Порівняння версій EndNote 

ENDNOTE X8 
ENDNOTE 
ONLINE 

ENDNOTE 
BASIC 

Настольная 
версия 

Бесплатно с Web 
of Science 

Бесплатная 
версия 

Reference storage Не ограничено Не ограничено 50000 

Attachment storage Не ограничено 2 Гб 2 Гб 

Available formatting styles 6000+ 3800+ 21 

Integration with MS Word    

One-click “Find full text”  

PDF search and annotation  

Create your own formatting 
styles  



EndNote 

WoS 

Бібліотек 

Google Scholar 

- Експорт  

- Заповнити картку 

Формування каталогу  

Поділитися 

Додавання повних текстів 

Оформлення статей  Пошук журнала 

Organize Format Match 

Collect 



Вкладка Collect – копіювання джерел 

з он-лайн каталогів бібліотек 



Або створіть запис власноруч 

Типи даних залежать від джерела 



Створіть власний зручний каталог 

Маєте зручну, власну бібліотеку, літератури за вашою темою 

Створити нову папку назвати як зручно, будь-якою мовою 
Або  розмістити документ в тих що вже створено 



Вкладка Organize – керування спільним доступом 



Просте оформлення статті! 

Cite while you write 



Встановити плагін 



Додавати, міняти, видаляти посилання дуже просто 



Обираємо формат видання 

https://youtu.be/m7meoPIYzgY 

Як написати і опублікувати хорошу статтю? 

https://youtu.be/m7meoPIYzgY


Де публікуватися? 

• Impact factor? 

• Визнаність (його читають інші фахівці в моїй 

галузі) 

• Профільність (в ньому роботи за моєю темою) 

• Швидкість 

• Вартість 

• Розповсюдження  

• Стабільність 

• Там всі друкуються 

• Мені надіслали запрошення 

 



Чи має журнал імпакт фактор? 

ISSN 
або 
назва 



Інформація по виданню в Journal Citation Report 



Обрати журнали певної категорії порівняти зберегти 



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 



Спектр можливостей пошуку 

 

• Базовий 

• Пошук у пристатейній 
літературі 

• Розширений пошук 

• Пошук за автором 

 
Додаткові поля пошуку 

Часові проміжки  

Що передплачено 

• Додаткові бази 

https://youtu.be/5rTMXFfum8g 

Web of Science для біомедичних спеціальностей 



Розширений пошук 



Чи є статті українською? 



Де публікуються роботи за певною темою 

який імпакт фактор у видання  



Як зберегти назви видань певної вибірки 



Підбір видання EndNote Match   



Запропоновані EndNote 



На що можемо отримати відповідь 

Хто в Україні досліджує 
графен ? 
 
Які фонди фінансували 
дослідження діабету? 
 
Яка організація лідер з 
дослідження 
циркадних ритмів? 
 
В яких журналах 
публікували роботи по 
історії українською? 
 
Де знайти 
рецензента/партнера 
для достіджень? 

Як? - Комбінуйте фільтри! 



Аналіз отриманих даних  

Пошук організації в базовому Organization -Enhanced 

Аналіз публікаційної діяльності наукової установи 

за даними Web of Science  

https://youtu.be/Ghd4pgwD44Y 

https://youtu.be/Ghd4pgwD44Y


Обрати зі списку 



Варіації назв = робота авторів 

Необхідно використовувати офіційну назву у станови 



Результати 



Автоматичні звіти по цитуванню для довільної вибірки 



Автоматичні звіти (кількість публікацій) 
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ЗВІТИ по науковцям за Web of Science 

Автори: 

•Важко вгадати варіації транслітерації прізвища 

•Однофамільці – ускладнюють ідентифікацію, особливо якщо 

працюють в одній галузі і одній установі 

 

 

VASSETZKY YS 61 

VASSETZKY Y 35 

VASSETZKY ES 4 

VASETSKY ES 3 

VASETSKY Y 4 

VASETSKY ES 3 

VASETSKII YS 1 

VASETSKII ES 4 

VASETSKIJ VA 

VASETSKII YS 

VASETSKII ES 

VASETSKI SG 

VASSETZKY YS 

VASSETZKY Y 

VASSETZKY ES 
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Чи можлива точна автоматична індексація унікального автора? 

Scopus Author Identifier - unique number for documents written 
by the same author. Algorithm - based on a certain criteria. If a 
document cannot be confidently matched - it is grouped 
separately. So, more than 1 entry for the same author. 

Google Scholar - search across many disciplines and sources: 
articles, theses, books, abstracts and court opinions, from 
academic publishers, professional societies, online repositories, 
universities and other web sites. 



Чи можливий точний 

аналіз науковця  

за Google Академія? 

Двічі/тричі зараховані 
посилання 

Індекс Гірша 

Профілі автора з 2012 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1212/1212.0
638.pdf 

Manipulating Google Scholar Citations 
and Google Scholar Metrics: simple, easy 
and tempting  
By Emilio Delgado López-Cózar (2012) 

Неточність  і просте 
маніпулювання 



Після публікації? 
 

• профіль ResearcherID 

• ORCID 

• профіль Google Scholar 

• профіль Researchgate.net 

• Інші за бажанням і потребою 

Самоархівування! 



Ознака ResearcherID ORCID 

Постійний ідентифікатор Так Так 

Профіль Так Так 

Перелік публікацій Так Так 

Розрахунок цитувань Так НІ 

Контроль автором 
Делегування адміністратору 

Так 
Так 

Так 
Так  

Імпорт записів Orcid 
EndNote 

Web of Science 
Ris file 

ResearcherID 
CrossRef 
Scopus 

інші 

Експорт записів Orcid 
текстові редактори 

ResearcherID 

Належить 
 

ResearcherID vs ORCID 



Ідентифікатор вченого, безкоштовний ресурс, дозволяє: 

1. Представити всі власні публікацій 

2.  Знайти вчених, груп авторів за темою досліджень 

3. Оцінити науковця за Web of Science (кількість статей, 

цитувань, індекс  Гірша)  

4. Інтегрований з Orcid 

http://www.researcherid.com/ 



http://www.researcherid.com/ 

Стартова сторінка ResearcherID 

Можливості ResearcherID для науковця та адміністратора 
https://www.youtube.com/watch?v=PssRxb6ULhk  

https://www.youtube.com/watch?v=PssRxb6ULhk
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Нова компанія = новий бренд 

 Змінилося 

• Назва і логотип компанії 

• Фокус виключно на наукову 
інформацію 

 

IP & Science 

Не змінні 

• Інформаційні ресурси 

• Якість даних 

• Команда фахівців 

• Підтримка користувачів 

2017 



Country N users 

USA 103214  

Russia 92788  

Brazil 90500  

China 85980  

Spain 62758  

India 36296  

United Kingdom 36219  

Australia 30552  

Italy 29366  

Germany 23886  

Japan 22844  

France 22111  

Turkey 21795  

Iran 20011  

Portugal 17108  

Poland 15961  

Czech Republic 16545  

Malaysia 15871  

Ukraine  14164  

Korea 13219  

February 2017  October 2017  

Ви маєте ResearcherID? http://www.researcherid.com 

Населення Португалії в 4 
рази менше України. 
 



Знайти науковця  

базовим пошуком 



Пошук за автором 



Збереження в ResearcherID 



Додавання публікацій до ResearcherID 

• Web of Science 

• EndNote (my publications) 

• ORCID 



Ідеальний ResearcherID = заповнений профіль 



ResearcherID  

Звіт: Статті, цитування, індекс Гірша 

Citation Distribution by Year Graph: This graph shows how many citations were 
made each year to items in the publication list from the Web of Science Core 
Collection. 



ResearcherID 

демонструє  

співпрацю і  

цитування 



ResearcherID та ORCID - пов'язані можна перенести 

інформацію 
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ORCID 

з 2012 року 
16 цифр, що змінюють наше життя 

http://orcid.org/ 

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



30 секунд реєстрації але «пустий» профіль 

необхідно заповнити і зробити інформацію відкритою 



Web of Science для викладача 

• Вибір актуальних теми для рефератів, семінарських занять 

• Спільна робота груп в EndNote  

• Оформлення курсових робіт 

• Допомога у створенні профілю установи 
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Інформація українською 

https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg 

http://everum.org.ua/ 
 

Інформація про вебінари українською 

http://everum.org.ua/
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Clarivate Analytics українською 

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg 
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Заходите к нам на вебинар 

Серия 1: Информационные инструменты для авторов научных 
публикаций 
  
1. Подбор актуальных источников для написания научной работы (Web of Science) 
2. Оформление статей по ГОСТу и требованиям международных журналов 

(EndNote Online) 
3.  Создание персонального авторского профиля в Web of Science (ResearcherID) 
4.  Поиск и анализ научных журналов с импакт-фактором (Journal Citation Reports) 
  

Серия 2: Информационные инструменты для анализа научной 
деятельности 
  
1. Эффективные техники поиска и анализа информации в Web of Science 
2. Создание и поддержка профиля организации в Web of Science 
3. Работа с международной патентной информацией (Derwent Innovation Index) 
4. Профессиональная оценка публикационной активности (InCites) 

http://info.clarivate.com/rcis 

Щомісяця, безкоштовні, 
 російською мовою 
Участь у серії = сертифікат 

Реєстрація на  
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Новая серия: Практические рекомендации по публикации в 

международных журналах 

 
  
Как избежать публикации в недобросовестном журнале 
Понятие хищнического (мусорного) журнала и его основные признаки. Как проверить, 
индексируется ли журнал в Web of Science и есть ли у него импакт-фактор? Как 
оценить и подобрать издание для публикации? Примеры хищнических рассылок: как 
проверить, куда вам предложили прислать статью. 
 
Основные требования к публикациям в международных журналах – ч. 1-2 
Процесс подачи статьи в международный журнал. Технические и содержательные 
аспекты, на которые следует обратить внимание. Основные причины отказов в 
публикации. Вспомогательные ресурсы для авторов.  
– Нужно ли писать сопроводительное письмо? 
– Чего ожидает от вас редактор журнала? 
– Какого объема должен быть абстракт статьи? 
– Стоит ли посылать статью сразу в несколько журналов? 
– Нужно ли вносить все правки, на которых настаивают рецензенты? 
 Структура научной статьи. Практические советы по написанию основных разделов.  
– Как писать на академическом английском языке? 
– На какие разделы рецензенты обращают внимание в первую очередь? 
– Как написать хороший заголовок? 
– Нужны ли на самом деле ключевые слова? 
– Сколько источников должно быть в списке литературы? 
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o Зареєструватися на платформі (створити власний кабінет) 

o якщо доступу немає – повідомити 

o Провести пошук літератури за своєю темою 

o Обрати публікації та створити картотеку статей 

o Почати використовувати EndNote 

o Зареєструвати та заповнити ResearcherID та ORCID 

o Пошукати гранти 

 

Що робити? 



Корисні посилання 

www.webofscience.com 

www.my.endnote.com  

www.researcherid.com  

www.incites.thomsonreuters.com  

http://info.clarivate.com/rcis  

www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian  

www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg  
 

everum.org.ua 
 
Iryna.Tykhonkova@clarivate.com  

http://www.webofscience.com/
http://www.my.endnote.com/
http://www.researcherid.com/
http://www.incites.thomsonreuters.com/
http://info.clarivate.com/rcis
http://info.clarivate.com/rcis
http://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian
http://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg
http://everum.org.ua/
mailto:Iryna.tykhonkova@clarivate.com

