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План 

 Пошук та аналіз інформації 
 Визначення показників 
впливовості видань 

 Моделі оплати за публікацію 
в журналі 
 Аналіз публікаційної 
активності організації 
 Визначення наукометричних 
показників організації та 
дослідників 

 Коригування авторського 
профілю тощо. 

 



Формальна письмова накова комунікація 

1665 

Перші наукові видання 
3,5 тис до н е 

2,4 тис до н е 

Гутенберг 1440 



Журнали 
1665 2017 

КІЛЬКІСТЬ 

ЯКІСТЬ 

БЕЗПЕЧНІСТЬ 



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 



Небезпека відомих пошуковиків 

• Достовірність 

• Повнота 

• Стабільність 

 

Об'єм інформації 

Науковець в середньому читає статей на рік 200+ 

… що є не більше 0,4% від наявних наукових журналів 0.4% 

Tenopir C. What Scientists Really Need. In: American Association for the 
Advancement of Science Meeting (AAAS). Washington D.C.; 2005. 



Користування Web of Science Core Collection  
Дніпропетровським національним університетом залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 
 
За жовтень 2017 
 

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

 питання, технічний супровід за адресою dbservice@gntb.gov.ua 

Державна науково-технічна бібліотека України 

Які установи мають доступ до Web of Science за 
результатами конкурсу МОН через ДНТБ  

Сессії  221 
Запитів 683 

Добре, але скільки у вас науковців, студентів аспірантів 
Чи курсові, дипломні або дисертації не потребують якісної літератури? 

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://gntb.gov.ua/
http://gntb.gov.ua/
http://gntb.gov.ua/
http://gntb.gov.ua/
http://gntb.gov.ua/
http://gntb.gov.ua/
http://gntb.gov.ua/
http://gntb.gov.ua/


Наукометрична 

Реферативна 

Мультидисциплінарна 

За передплатою 

Міжднародна  

База даних 
• > 33 тис журналів на платформі 

• > 19 тис в Core Collection 

• > 11 тис має імпакт фактор 

• > 67 млн документів в Core Collection 

• > 1,3 млрд посилань 

• > 81 тис книг 

• > 191 тис конференцій  

• > 50 млн патентів 

  



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 



   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 



Clarivate Analytics 
Thomson Reuters 

НЕ  видавці! 

 

наукових журналів 

> 19 000 
найвпливовіших журналів:  

12700 SCIE, SSCI, AHI 
+ 7149 видань в ESCI 
 Core Collection WOS 

Скільки в WoS (Core Collection) видань? 

Постійний моніторинг 
відібраних видань! 

 

http://mjl.clarivate.com/ 



Як підтримується якість? 

• Ретельний відбір 

• Моніторинг 

• Виключення за: 

– Рівень 

– Картелі цитувань 

– Недоброчесні практики 

• Постійне оновлення 



Формування бази даних 

14 



статтья 

матеріали,  
на які 

посилається автор даної статті 

матеріали,  
які  

цитують дану статтю 

База містить інформацію про 



Web of Science 

З чого почати? 

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!!! 



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 



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 та он-лайн перекладачі 

• Починати з основних ключових слів 

• “лапки” 

• Подумайте щодо синонімів і омонімів 



Базовий пошук  

За ключовим(и) слов(ом)ами 



Від учора трошки маємо нові можливості 



Автоматичні повідомлення 

 

• Появу схожих документів (за ключовими словами)  

     (вчений, відділ, інститут, тематика) 

• Про цитування (довільної статті або масиву) 



Автоматичні звіти 



На що можемо отримати відповідь 
Хто в Китаї досліджує 
бездротовий зв’язок у 
потягах? 
 
Які фонди фінансували 
розробки потягів з 
магнітною подушкою? 
 
Де досліджують міцність 
рухомого складу? 
 
В яких журналах 
публікували роботи по 
плануванню перевезень? 
 
Де знайти 
рецензента/партнера для 
досліджень? 

Як? - Комбінуйте фільтри! 



За категоріями Web of Science 

Обрати або виключити певні результати 



За моею темою немає статей?  

251 категорія Web of Science 

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

Engineering, Civil 
resources on the planning, design, construction, 
and maintenance of fixed structures and ground 
facilities for industry, occupancy, transportation, 
use and control of water, and harbor facilities. 
Resources also may cover the sub-fields of 
structural engineering, geotechnics, earthquake 
engineering, ocean engineering, water resources 
and supply, marine engineering, transportation 
engineering, and municipal engineering. 
Transportation Science & Technology 
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. Note: Resources that concentrate 
on transportation safety, policy, economics, and 
planning appear under the TRANSPORTATION 
category in the SSCI 



Резюме статті 

• Назва 

• Автори! (+ контакти, ResearcherID, Orcid) 

• Установи! 

• Резюме 

• Ключові слова (+) 

• Журнал 

• Література 

• Цитування 

• Повідомлення про цитування 

 

А повний текст? 



пов'язані публікації 

 Related Records: 2,472 

(from Web of Science Core Collection) 

For: Challenges Toward Wireless Communications for High-

Speed Railway 

  



Ваша установа 



Ваша установа 



статті 



Оцінка 



Знайти 
повний 

текст 

У видавця 
У відкритих джерелах або у автора 

У автора 
У видавця 
У відкритих джерелах 

за гроші або безкоштовно 



Збереження результатів 



EndNote 

WoS 

Бібліотек 

Google Scholar 

- Експорт  

- Заповнити картку 

Формування каталогу  

Поділитися 

Додавання повних текстів 

Оформлення статей  Пошук журнала 

Organize Format Match 

Collect 



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


Показники кваліфікації вченого 

• Кількість публікацій 

• Їхня якість (цитування) (індекс Гірша) 

• Гранти 

• Партнери 

Хто оцінює науковця? 

• Керівництво (всі рівні) 

• Грантодавці 

• Партнери  
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Як знайти самого продуктивного автора за певний часовий 

проміжок? 
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Чемпіони 

У світі проживає близько 7 мільярдів людей.. найпоширеніші прізвища 
Чи - понад 100 мільйонів осіб.  
Чжан - Майже 100 мільйонів людей. 
Ван - Близько 93 мільйонів чоловік  

в Китаї всього прізвищ трохи більше 3000. 
Але, близько 80 % населення вклалися, лише в сотню прізвищ 



47 

Чому складно оцінювати здобутки науковця? 

•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. 



Точний аналіз 

здобутків науковця  

за Google Академія 

все ще неможливий 

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 



Що після публікації? 

 

• профіль ResearcherID 

• ORCID 

• профіль Google Scholar 

• профіль Researchgate.net 

• Інші за бажанням і потребою 

Самоархівування! 



Як визначити які профілі мені потрібні 

• Оцінити що вам/установі він дає 
• Представлення робіт  
• Всіх чи лише з певної бази? 
• Показати повні тексти? 
• CV 
• Метрики 
• Спілкування з колегами 
• Коректність метаданих 
• Поширення робіт 
• Витрати на заповнення та підтримання 
• Інтеграція з іншими ресурсами 
• Спеціалізація 

 



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 



June  6 December   February 

Country N users 

USA  105.430 

Russia  98.099 

Brazil 92.975 

China 89.147 

Spain 64.388 

India 37.682 

United Kingdom 37.205 

Australia 31.058 

Italy 30.018 

Germany 24.594 

Japan  23.239 

France 22.705 

Turkey 22.616  

Iran 22.519  

Czech Republic 17.842  

Portugal 17.789  

Ukraine 16.648  

Poland 16.646  

Malaysia 16.597 

Korea 13.587  

Тор 20 країн за кількістю RESEARCHERID 2017 

Country N users 

USA 98.722 

Russia 85.246 

Brazil 85.238 

China 81.023 

Spain 57.481 

United Kingdom 34.882 

India 32.769 

Australia 29.410 

Italy 28.193 

Germany 22.786 

Japan 22.153 

Turkey 20.870 

France 20.754 

Portugal 16.576 

Poland 15.363 

Malaysia 15.037 

Iran 14.541 

Czech Republic 14.055 

Ukraine  12.728 

Netherlands 12.603 



Починаємо реєстрацію 

http://www.researcherid.com 



Заповнюємо анкету 



Дозаповнюємо 



Всі поля з зірочками є обов'язковими! 

 

зверніть увагу які знаки і символи мають 
бути у паролі 

Запишіть і збережіть логін і пароль а також кодові цифри і питання   

За наявності в установі передплати до Web of Science цей логін і пароль є 
доступом до вашого кабінету в Web of Science та EndNote on-line з 
розширеними можливостями 



Додаємо верифікаційний номер 



Вітаємо профіль створено 



Можемо синхронізувати з Orcid 
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ORCID 

з 2012 року 
16 цифр, що змінюють наше життя 

http://orcid.org/ 

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



Якщо не мали ORCID – створюємо або заходимо у 

наявний  



Реєструємося в ORCID 



Можуть знайти схожі профілі будьте обережні не 

захопіть чужий! 



30 секунд реєстрації але «пустий» профіль 



Експорт статей в  ORCID і чому не варто додавати їх 

вручну 



Ваші профілі пов'язані можна перенести 

інформацію з ResearcherID 



Але спочатку необхідно заповнити профіль 



Додавання інформації 



Ключові слова, теми, приватність 



Установа, пропишіть офіційну назву! 



Заповнюємо 



Варто переглянути і додати публікації  



Знайти автора (базовий пошук) 



Знайти автора (пошук за автором) 



Збереження в ResearcherID 



Визначаємо повноту даних 



Додати знайдені у профіль 



Переглянути мої публікації 



Автоматично ResearcherID не додає статті – 

потребує регулярного оновлення 



Пошук за автором 



Пошук за автором 



Пошук за автором - групи 



Передали групи до ResearcherID 



Перехід до профілю  ResearcherID  

або його створення 



Авторизація пересилка даних 



Оновлений перелік 



Якщо необхідно редагувати 



Редагування переліку  



Через EndNote 

Папка My Publications в EndNote сінхронізована з ResearcherID  



Знайти і прибрати повтори  



Запис публікації в EndNote 

Можна додати інформацію про всі свої роботи – написані будь-якою мовою  



Звіт за цитуванням для статей що в WoS CC 

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. 



Можна створити ResearcherID badge і розмістити на 

власній сторінці 



ResearcherID 

демонструє  

співпрацю і  

цитування 



Реклама ваших результатів  



ResearcherID та Orcid для створення звітів 

базовий пошук 



Формування звіту за кількома ResearcherID 

Розширений пошук 

Через оператор OR  



Обмежили необхідними роками 



Аналіз теж можливий 

Оцінка діяльності підрозділу 



Зберегти в історію пошуку і оновлювати раз на рік 

або створити повідомлення про новинки 



Листи щастя 



Передали в EndNote 



За замовчуванням роботи в теці невідсортовані 



Створили нову папку (Назва довільна, мова також) 



Переглянули отриманий перелік  



Експорт змісту певної теки у необхідний формат 

 



ResearcherID: 

Administrator Tools 

https://youtu.be/NqMrbRu-MaE 

http://ip-science.thomsonreuters.com/info/terms-ridul/ 



Ідеальний ResearcherID = заповнений профіль 



Все на одній платформі 

WoS JCR ESI 

EndNote 

ResearcherID 

My Tools 
довідка 



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/


Перша серія вебінарів українською 28-30 листопада 16:15 

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

