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ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про наукову і науково-технічну діяльність 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст.25) 

• 12) наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, 
спрямована на одержання нових знань та (або) пошук 
шляхів їх застосування, основними видами якої є 
фундаментальні та прикладні наукові дослідження; 
 

• 22) науковий результат - нове наукове знання, одержане в 
процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень 
та зафіксоване на носіях інформації. Науковий результат може 
бути у формі звіту, опублікованої наукової статті, 
наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-
дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового 
відкриття, проекту нормативно-правового акта, нормативного 
документа або науково-методичних документів, підготовка яких 
потребує проведення відповідних наукових досліджень або 
містить наукову складову, тощо;  



Цикл наукової діяльності 
Інструменти Thomson Reuters   

для науковця 

Проведення 

дослідження 
Відбір 

видання 

Підготовка 

публікації 

Створення 

власного  

бренду 

WEB OF 

SCIENCE 
JOURNAL 

CITATION 

REPORTS 

ENDNOTE 
RESEARCHER

ID 



Навіщо науковцю публікація? 

• Представити нові результати 

• Закріпити пріоритет 

• Знайти колег 

• Отримати фінансування  

• Звітність 

• Вимір продуктивності (кількісні  та якісні 

показники) 

• Обов'язковий кар'єрний елемент 



Критичні моменти 

Новизна, актуальність 

Використання сучасних методів, 

Логічність викладення і обговорення 

Статистична обробка, біоетика 

Мова 

Оформлення 

Література 

 

Не варто боятися: 

Рецензування!! 

Розповсюдження 

 



Структура експериментальної статті 

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



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 

 



Наявність не менше п’яти публікацій у наукових (зокрема 
електронних) фахових виданнях України та інших держав, з 
яких: 
 
* не менше однієї статті у наукових періодичних виданнях інших 
держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію = публікація у 
виданнях України, які включені до міжнародних 
наукометричних баз; 
 
*одна із статей може бути опублікована в електронному науковому 
фаховому виданні; 

Вимоги до опублікування результатів на 
здобуття ступеню кандидата наук  
(наказ МОН №1112 від 17.10.2012 р) 



Бази  наукової  літератури 

Реферативні Повнотекстові 

Спеціалізовані Мультидисциплінарні 

Безкоштовні За передплатою 

Наукометричні 

Міжнародні  Регіональні? 

Наука не має кордонів!!! 

Web of Science 



Про затвердження  
порядку присвоєння вчених звань  

науковим і науково-педагогічним працівникам  
 НАКАЗ МОН 14.01.2016  № 13 

…7. Вчене звання старшого дослідника присвоюється  

….2) які мають:  

   наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у 
вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) 
рецензованих фахових виданнях, з яких не менше 
двох публікацій у періодичних виданнях, які 
включені до наукометричних баз Scopus або Web of 
Science та не є перекладами з інших мов;  



 
 

1960 

Institute for Scientific 

Information (ISI) 

 

1964 

Science Citation Index  

 

1992 

Thomson Scientific 

 

1997 

Web of Science 

ЮДЖИН ГАРФІЛД 

Засновник Інституту наукової інформації 

Запропонував impact factor 



статт’я 

матеріали,  

на які 

посилається автор  

даної статті 

матеріали,  

які цитують 

 дану статтю 

Що індексує Web of Science Core Collection 
 



ІНФОРМАЦІЙНА   ПЛАТФОРМА  
WEB OF SCIENCE 

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/CCR – архів з 1840 

Russian Science Citation Index 

2015 

CABI 

архів з 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 Citation Index 

архів з 1926 

Chinese Science 

Citation Index 

2009 

SciELO Citation 

Index 

2013 

Emerging Source Citation Index (ESCI ) 

2015 



Склад платформи Web of Science 

Science Citation  

Index expanded 

Social Science 

Citation Index 

Arts & Humanities 

Citation Index 

Conference  

Proceedings 

Citation Index 

Book 

Citation Index 

Emerging Sources 

Citation Index 

Current Chemical 

Reactions 
Index Chemicus 

8700  3200  1700  17000 конференцій  

4800  2005-2016 

1 млн 

1985-2016 

232600 

1993-2016 

392000+ 

881  2030  

5530  

700 

SciELO 

Citation Index 

Russian 

Citation Index 
Chinese Science 

Citation Database 

1900  

DATA 

Citation Index 

BIOSIS 

Citation Index 

5300  4900  325 репозиторія 

57 млн  

патентів  

Derwent  

Innovation  Index 
Medline 

KCI Korean 

Journal Database 

Zoological 

Record 

C 

O 

R 

E 



Impact Factor:  
основний показник впливовості видання 

2013 2014 2015 

IF2015 = 

кількість цитувань у 2015 

 статей опублікованих в 2013-2014  

кількість статей у 2013 и 2014 



15 з Impact Factor2015  

Symmetry Integrability and Geometry-Methods and Applications 

Ukrainian Journal of Physical Optics 

Low Temperature Physics 

Theoretical and Experimental Chemistry 

Condensed Matter Physics 

Journal of Superhard Materials 

Strength Of Materials 

Kinematics and Physics of Celestial Bodies 

Cytology and Genetics 

Journal of Water Chemistry and Technology 

Powder Metallurgy And Metal Ceramics 

Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry 

Neurophysiology 

Ukrainian Mathematical Journal 

Materials Science 

Українськи видання у Web of Science core collection 

+ 35 відібрано до Emerging Source Citation Index (ESCI ) 

 



   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 
Індекс Гірша (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 



Наукові видання 

Thomson Reuters 

НЕ  видавець! 

Всього у світі  

> 100 000 
наукових журналів 

> 17 500 

найвпливовіших журналів в  

12700 SCIE, SSCI, AHI 

+ 4800 видань в ESCI 

 Core Collection WOS 



Критерії відбору журналу до   

Web of Science Core Collection 

Видавничі 

стандарти 

Міжнародний 

склад 

Зміст 

журнала 

Анализ 

цитування 



Що дає науковцю публікація у виданнях, що 
індексуються  

Web of Science (Core Collection) 

• Репутація і визнання якості роботи 

• Збільшення читацької аудиторії, 

• Підвищує шанс на цитування, пошук 
партнерів, грантів 

• Монетизовані бонуси від керівництва 

Перевірити чи індексується видання в WoS  

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=MASTER 



З презентації ТО Ярошенко 4 грудня 2015 http://everum.org.ua/files/presentations/Yaroshenko_vyklyky-naukometrii.pdf 



Кількість статей  вчених Казахстану  
у Web of Science 

Джерело: Web of Science Core Collection на 8 квітня 2015 р. 

Національна передплата 



Унікальна можливість для українських установ 
спробувати можливості Web of  Science  
через консорціум http://everum.org.ua 

 



Web of Science 

Як це працює? 

webofscience.com 



Обираємо мову інтерфейсу 

Довідка 



Довідка, буде обраною мовою і 
релевантною до сторінки пошуку 



Персональний профіль 



Обираємо базу даних 

Залежить від умов передплати 



Обираємо варіанти, критерії 
(категорії) пошуку 



Добір термінів – визначальний етап 
пошуку! 

• Лише англійською! 

• Не використовуйте он-
лайн перекладачі 

• Починайте з загальних 
ключових слів 

• Коректне використання  
операторів – запорука 
успіху! 

    обежежно з “”  

“два слова“ видасть лише 
таку комбінацію 

* 
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* 

Оператори 



Оберіть ключове(і) слов(о)а 



Додати ключове слово 

Статті з майбутнього? 

Результати Цитування Уточнення результатів 



Цитування і використання 



Панель уточнення результатів 



За категоріями Web of Science 

Обрати або виключити певні результати 



251 категорії Web of Science 

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

Category Name: 

Transportation Science & 

Technology 

Category Description: 

Transportation Science & 

Technology covers resources on 

all aspects of the movement of 

goods and peoples as well as the 

design and maintenance of 

transportation systems. Topics 

covered in this category include 

logistics, vehicular design and 

technology, and transportation 

science and technology.. 



Панель уточнення 
результатів 

Показані перші 5, обирайте додаткові параметри,  
уточнюйте або виключайте з пошуку 



Обліковий запис статті (1) 

Назва 

ВСІ автори 

Журнал, вихідні дані 

Резюме 

Повідомлення про цитування, зручний засіб бути в курсі новинок 

назва 



Повна!!! інформація  

по авторам 

Тип документа,  мова публікації 

категорії 

Журнал, вихідні дані 

Список літератури і цитування 

Ключові слова 

фонди 



Де знайти 
повний 
текст? 

На сайті видавця за гроші або У відкритих джерелах або у автора 



Співпраця Google Scholar – Web of Science  



Співпраця Google Scholar – Web of Science  



Додати в перелік відмічених 
публікацій 



Обрані і збережені публікації 
 мають відповідні позначки 



Історія пошуку можливість 
комбінувати результати 

Бонус наявності власного профілю! 



Створіть регулярні повідомлення 
про новинки 



Аналіз результатів 



Аналіз результатів 

Збереження інформації 



Збереження інформації 



Збереження інформації 



Зберегти в EndNote 



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, який 

досліджував Х [1]   було  

Показано У [2],  проте на  

інших об’єктах [3] все було  

інакше. А ми визначили 

 що у людини, яка  

вживає Х у комбінації з N,  

підвищується  

працездатність в 2 рази в 

порівнянні з [2] 

 

 Список Літератури 

1. 

2. 

3. книги 

статті 

Рhoto by Pavel Bogdanov 
https://www.facebook.com/groups/1465498283778316/ 

Працездатність обумовлено [1!]… 

1. 



Для чого потрібні 
 “Reference Manager” 

• Створення і систематизація бази даних статей 
за Вашою тематикою 

• Оформлення статей згідно правил певного 
видання (посилання в тексті і список 
літератури) 

• Обмін цією інформацією з іншими вченими 



Знайомтеся EndNote 

EndNote 



EndNote 

За замовчуванням, збережені записи додаються в папку unfiled  



Додайте записи з інших джерел 

Каталоги відомих бібліотек до Ваших послуг  



Або створіть запис власноруч 

Типи даних залежать від джерела 



Заповніть картку статті 



Перенесіть у відповідну папку 

Маєте зручну, власну бібліотеку, літератури за вашою темою 



Спрощена схема публікаційного процесу 

Добір видання 

Оформлення 

публікації згідно вимог 

Подача статті 

Доопрацювання Статтю відхилено 

Публікація 

Рецензування 

Поширення 



Спробуйте Match   



Cite while you write 



Встановити плагін 



Пишемо статтю 

Закладка EndNote  



Додаємо цитування 



Додавати, міняти, видаляти 
посилання дуже просто 



Обираємо формат видання 

Стаття готова? 



Зверніть увагу 

• Назва, резюме статті, ключові слова – 
інформативні! 

• Автори – перевірте написання! 
(уникайте “літерного міксу”) 

• Назва установи 



Кирилиця в текстах англійською 
 “літерний мікс” 

 
• ВІОLОGY 
• ВІОLОGY – змішані літери  
• червоні – кирилиця, чорні – латиниця 

• LGY – 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! 

Варто офіційно закріпити 
назву установи та іі 

скорочення англійською  

INST RADIOPHYS ELECT NASU 

INST RADIOPHYS ELECT 

KHARKOV RADIOPHYS ELECT INST 

KHARKOV RADIOPHYS ELECTR INST 

USIKOV INST RADIOPHYS ELECT 

INST RADIOPHYS ELECT NAS UKRAINE 

NATL ACAD SCI UKRAINE IRE NASU 

IRE NASU 

USIKOV INST RADIOPHYS ELECT NASU 

O YA USIKOV INST RADIOPHYS ELECT IRE NASU 

A USIKOV INST RADIOPHYS ELECT 

O YA USIKOV INST RADIOPHYS ELECT 

RADIOPHYS ELECTR INST 

INST RADIOPHYS ELECT IRE NASU 

AY USIKOV RADIOPHYS ELECT INST 

AJ USIKOV NAS UKRAINE 

A YA USIKOV INST RADIOPHYS ELECT 

USIKOV INST RADIOPHYS ELECT NAS UKRAINE 12 

USIKOV INST RADIOPHYS ELECT IRE NASU 

USIKOV INST RADIOPHYS 

UKRAINIAN ACAD SCI INST RADIOPHYS ELECT 

UKRAINE RADIOPHYS ELECTR INST 

O YA USIKOV INST RADIOPHYS ELECT NASU 

O YA USIKOV INST RADIOPHYS ELECT NAS UKRAINE 

O USIKOV INST RADIOPHYS ELECT NAS UKRAINE 

KHARKOV RADIOPHYS RADIOELECTR 

KHARKOV RADIOPHYS ELECTRON INST 

KHARKOV INST RADIOPHYS ELECT 

IRE NAS UKRAINE 

INST RADIOPHYS ELECTR 

INST RADIOPHYS ELECT UKRAINIAN NAS 

INST RADIOPHYS ELECT NSA UKRAINE 

INST RADIOPHYS ELECT NAS 

INST RADIOASTRON 

INST RADIO ASTRON NAS UKRAINE 4 

INST RADIO ASTRON NAS UKRAINE 

INST PHOTON ELECT AS CR 

AYA USIKOV INST RADIOPHYS ELECT 

AY USIKOV INST RADIOPHYS ELECT NAS UKRAINE 

AY USIKOV INST RADIOPHYS ELECT 

A YA USIKOV INST RADIOPHYS ELECT NAS UKRAINE 



Enhanced Organization name  дозволить 
 точно оцінювати здобутки установи 



Миттєва оцінка видання в WoS 

Для різних категорій квартіль видання може бути різним 



Journal Citation Report 2015!!! 



Обрати видання за категорією 
в JCR 



Журнал в JCR 



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 



Essential Science Indicators 



• Аналітика по інформації з Web of Science 
Core Collection 

• Інформація за останні 10 років 

• 22 предметні категорії 

• Найцитованіші країни, організації і вчені 

• Високо- і швидкоцитовані статті 

• Передові дослідження Research Fronts 

Essential Science Indicators 



Предметні області в ESI 

Детальна інформація: http://sciencewatch.com/about/met/ 

Agricultural Sciences  
Biology & Biochemistry  
Chemistry  
Clinical Medicine  
Computer Science  
Ecology/Environment  
Economics & Business  
Engineering  
Geosciences  
Immunology  
Material Sciences  

Mathematics  
Microbiology  
Molecular Biology & Genetics  
Multidisciplinary  
Neuroscience & Behavior  
Pharmacology & Toxicology  
Physics  
Plant & Animal Science  
Psychology/Psychiatry  
Social Sciences, general 

Space Science  

http://sciencewatch.com/about/met/


В ESI відображено: 

Перцентиль 

цитування 

Часові  

рамки 

Науковці 1% 10 

Організації 1% 10 

Країни 50% 10 

Журнали 50% 10 

Highly Cited Papers 1% 10 

Hot Papers 0.1% 2 



ESI дає відповіді на: 

• Які публікації (українських) вчених з (фізики) 

входять до 1% найцитованіших у світі? 

• Які організації входять в 1% з (клінічної медицини)? 

• Які країни є лідером з (фармакології)? 

• Які (економічні дослідження) викликають найбільшу 

увагу наукової спільноти? 

• Стаття з (імунології) має n цитувань – чи є вона 

високоцитованою? 



“Передові фронти” світу 



“Передові фронти” України 



“Гарячі теми” 



Пам'ятаєте де все ховається? 

WoS JCR ESI 

EndNote 

ResearcherID 

My Tools 

довідка 



Провокаційне запитання! 

Як опублікуватися в Web of Science? 

• 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) 



Проект “ТОРНАДО” 
everum.org.ua  

Реклама? 
 

Спробуйте! 



wokinfo.com/russian 

N. B! 

Що почитати? 



Ідентифікатори науковця 

Категорія Must have  



Мутуалізм 
науковець 

журнал 

Impact factor, 
індексація НБД, популярність 
вартість і швидкість публікації, 
doi, зручність подачі. 
 

Оригінальне дослідження, 
виконано у співпраці, 
логічно описане і коректно 
оформлене,  
профілі в RG, ResearcherID, 
Scholar, репозиторії установи 

Отримати визнання 
Лише дбаючи один 

про одного 



Що робити після публікації? 

Маємо 

За деякими оцінками науковців і псевдонауковців по 6 млн! 
 
Ані загального списку, ані списку їхніх робіт не існує.  
Спроби усіх переписати і порахувати – є! 

«Спасение утопающих, дело рук самих утопающих» Ильф И, Петров Е 

« Не  можем ждать милостей от природы!» Мичурин И 



Шляхи міграції  
наукової інформації 

 

 



Авторський профіль на Web of Science 
- ResearcherID 

Ідентифікатор вченого - безкоштовний ресурс, що 
дозволяє: 
 
1. створювати профіль вченого 
2. формувати список власних публікацій 
3. здійснювати пошук вчених, або груп авторів за 
темою досліджень 
4. створювати запрошення до співпраці 
5. переглядати бібліометричні показники за WOS 
6. асоціювати свій профіль з Orcid 

http://www.researcherid.com/ 



ResearcherID 

30 червня – 6134  українських науковців 

АБО  http://www.researcherid.com/ 



N.B! Створіть і дозаповніть профіль! 

Всі варіанти прізвища, ключові слова, місце роботи, відділ 



Результативність науковця  
за Web of Science 

H-index 



Покажіть свої здобутки  



з 2012 року 

16 цифр, що змінюють наше життя 

http://orcid.org/ 

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

•автоматичного створення профілю 

науковця, особливо якщо людина 

працює в суміжних галузях науки та мала 

досвід роботи в різних установах і різних 

країнах 



ORCID 

ORCID - відкрита база даних  вчених  

Для реєстрації необхідні: ім'я, e-mail 

Можна додати:  

   місце роботи, науковий ступінь, проф. 
діяльність, гранти тощо 

Записи можуть створюватись як окремими 
особами так  і організаціями  

«Рівень відкритості інформації» 
контролюється науковцем 



Реєстрація www.orcid.org 

2,335,266 



Доповнення інформації 

Ступіть  

Відкритості 

При експорті  

За замовчуванням 

закрита 

Інші ідентифікатори 

Додаткова 

 інформація 



Експорт даних 
 зі Scopus  

в Orcid 



Orcid ↔ ResearcherID 

http://biopolymers.org.ua/Orcid.pdf 



ResearchGate.net 
 соціальна мережа науковців 

Можливість отримати doi для статей і матеріалів конференцій 



Google 
Академія 

Двічі/тричі зараховані 
посилання 

Індекс Гірша 

Профілі автора з 2012 



http://nbuviap.gov.ua/bpnu/ 



Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет 

 

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/ 



Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет 

  15 співробітників? 



https://scholar.google.com.ua/ 

Створіть профілі в гугл академії – це не складно ! 

Поінформуйте колег про необхідність цього для адекватної 

Презентації Вашої установи! 

 



Зайшли в обліковий запис 



Профіль науковця в  
Google Scholar 

http://biopolymers.org.ua/authors/uk/ інструкції зі створення профіля  



Scholar в WoS 



Де ми  втрачаємо 

• Не використовуємо сучасні засоби пошуку 
інформації 
– Доступ до наукометричних баз даних 

– Не у всіх є доступ до повних текстів статей 

• Не працюємо над створенням власного бренда  
– не зареєстровані в Orcid, ResearcherID, Researchgate, Scholar 

– кілька профілів у Scopus,  

• Помилки при публікації результатів 
– Неуважно обираємо журнал для публікації 

– Не користуюємося референс-менеджерами  помилки в 
списках літератури 

 

• Не шукаємо можливих партнерів для досліджень 



Вчений повинен мати: 

• ORCID 

• профіль ResearcherID 

• профіль Google Scholar 

• профіль Researchgate.net 
• Інше за бажанням і потребою 

Разом з якісними результатами, що виконані за актуальною 
темою і опубліковані спеціалізованих визнаних виданнях. 



Узагальнення 

• Актуальність досліджень визначається науковою 
спільнотою, віддзеркаленням чого є кількість і 
якість статей за даною темою в  визнаних 
виданнях 

• Зручною, багатофункціональною платформою для 
усіх потреб науковця є Web of Science 

• Скористайтеся унікальним шансом працювати з 
інформацією на світовому рівні, виконувати роботу 
та публікуватися в кращих виданнях, коректно 
презентувати власні здобутки 



Але це ще не все! 

Ще трошки про те що ми маємо 



Маємо 

 ~ 2200 видань МОН, > 90 журналів НАН України + 

видання галузевих академій 

     Причини:  акредитація ВНЗ, норми захисту дисертації (5/20) 

 ~ 2000 в “списку ВАК” (спеціальностей 27)  

  Відсутні зведені дані по науковій періодиці Украни зі 

зручним пошуком  багато зловживань 

Springer Nature > 3000 журналів  
Elsevier > 2500 
Taylor & Francis  –  2400 
De Gruyter Open – 1880 
Wiley-Blackwell   – 1500 

Σ 100000 наукових видань у світі! 



За якими критеріями варто 
обирати видання для публікації 

• Спеціалізація!!! 

• Репутація 

 
Звертайте увагу 

• Сайт 

• Рецензування 

• Редколегію 

• Періодичність 

• Плату  

• Індексацію базами і архівами 

• doi 
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Перелік журналів 
(> 600 видань)  

Інформація перевіряється 

http://usj.org.ua/ 



Картка видання 

Офіційне скорочення 

сайт 

ISSN 

періодичність 
doi 

Спеціальності за ДАК з датами реєстрації 

Індексація в (WOS (СС та ESCI), Scopus,  
                          elibrary, Index Copernicus) 

http://usj.org.ua/ 



Інформація для редакторів 

 Що таке ISSN? 

 Обов’язкові елементи журналу і його сайту; 

 Навіщо журналу індексуватися в базах даних; 

 Що таке doi? Як отримати? 

 Електронні видання; 

 Журнали відкритого доступу; 

 Що не можна робити? 

Розкажіть “своїм” виданням про http://usj.org.ua/ 

http://usj.org.ua/ 



Інформація для авторів 

 Коли і навіщо писати статтю? 

 Перевірені джерела інформації, наукометричні і 

реферативні бази даних; 

 Правила оформлення рукопису; 

 Списки літератури. Робота з референс-менеджерами; 

 Авторське право. Плагіат; 

 Наукометричні показники; 

 Де і як повинен індексуватися автор (Scopus, 

ResearcherID, Orcid, Google Scholar, Researchgate)  

 Захист дисертацій, документи, законодавчі норми; 

http://usj.org.ua/ 



Інформація по семінарам,вебінарам, 
конференціям, новим законам 

 
ukr.journals@gmail.com 

 

 

Українські наукові журнали 

> 600 журналів вже  тут,  
допоможіть поінформувати інші!!! 

mailto:ukr.journals@gmail.com


Покрокові інструкції тут 

http://biopolymers.org.ua/authors/uk/ 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

Iryna.Tykhonkova@thomsonreuters.com 

 

• webofscience.com 

• my.endnote.com 

• wokinfo.com/russian 

• http://www.researcherid.com/ 

• http://everum.org.ua/ 

 

Чекаю Ваші запитання, листи 


