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План

• Платформа Web of Science
• Пошук та аналіз інформації
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Чекаємо на зміни? 

Фінансування науки 
України % ВВП

https://data.worldbank.org/in
dicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?l
ocations=UA

UNESCO Institute for 
Statistics ( uis.unesco.org )

https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=UA
http://uis.unesco.org/


Показники кваліфікації  вченого і організації

• Кількість публікацій
• Їхні якість (цитування) (індекс Хірша)
• Гранти
• Партнери
• Видання

Хто оцінює?

• Сам!

• Керівництво (всі рівні)

• Рецензенти

• Грантодавці

• Партнери

статті
монографії
патенти
Конференції
Etc (листи в Nature, пости в ФБ)

навіщо?

• Ефективне використання ресурсів
• Вирішення задач
• прикладних і
• фундаментальних
• престиж
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Отримати доступ

https://dntb.gov.ua/news/3736

1 червня 2019–31 травня 2020

https://dntb.gov.ua/news/3736


Web of Science: вхід на платформу

https://youtu.be/TPHiWifVbec

https://youtu.be/TPHiWifVbec


Реєстрація (як мені працювати вдома)

Одна реєстрація на всі ресурси ! Web of Science, EndNote, Publons



Для зареєстровані користувачі – завжди з Web of Science

Login – електронна пошта з якої
реєструвалися

Password – той що створили

Віддалений доступ діє 6 місяців
Безкоштовно!



Знайомство з інтерфейсом

WoS JCR EndNote довідка

PublonsESI профіль мова

Kopernio
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Платформа Web of Science

ресурси        різні

література   якісна

індексація   повна

оцінка           точна

• 15       баз даних

• > 34    тис журналів на платформі

• > 150   млн документів

• >  80 млн      патентів

> 21 тис        журналів

> 11,8 тис      з імпакт фактором

> 74 млн      документів

254            предметні категорії

> 1,6 млрд   посилань

> 100 тис         книг

> 200 тис      матеріалів конференцій 

Core Collection
Наукометрична
Мультидисциплінарна



Формування бази даних



База містить інформацію про

стаття

матеріали, 
на які

посилається автор даної статті

матеріали, 
які 

цитують дану статтю



Застосовуйте інструменти коректно

2015 2016 2017 2017

2017

IF2017 =

Кількість цитувань і 2017
статей опублікованих у 2015-2016 

Кількіcть статей у 2015 та 2016

Для журналу – impact factor Для вченого - h-index

https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html

https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html


Квартиль журналу

Квартиль – категорія наукового журналу, 
що залежить від його цитованості
відносно інших видань у цій групі

Виділяють чотири квартилі : 
Найвищий ─ Q1, найнижчий ─ Q4 

Фізиків і ліриків “поміряти” лише квартилями

I

II

III

IV
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Нормалізована середня цитованість за категорією (СNCI)

CNCIпублікаціі=
Цитованість публікаціі

Средня цитованість всіх публікацій того ж 

типу, опублікованих в тому ж році і тій 

самій предметній області

CNCIгрупи публікацій=
CNCI1+ CNCI2 +...+ CNCIN

N

СNCIпублікації > 1: дослідження цитується краще середньосвітового рівня
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Порівняємо країни

Кількість документів у Web of Science Нормалізована середня цитованість
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Подумаємо над причинами

Документи в 1 квартилі % міжнародної співпраці



Web of Science Core Collection 

62 українські видання
індексуються у ESCI,
перелік за посиланням

Full Journal Title ISSN

Ukrainian Journal of Physical Optics 1609-1833

Condensed Matter Physics 1607-324X

Low Temperature Physics 1063-777X

Symmetry Integrability and Geometry-Methods and 

Applications 1815-0659

Journal of Superhard Materials 1063-4576

Theoretical and Experimental Chemistry 0040-5760

Kinematics and Physics of Celestial Bodies 0884-5913

Strength of Materials 0039-2316

Journal of Water Chemistry and Technology 1063-455X

Powder Metallurgy and Metal Ceramics 1068-1302

Cytology and Genetics 0095-4527

Ukrainian Mathematical Journal 0041-5995

Neurophysiology 0090-2977

Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry 1812-9471

Materials Science 1068-820X

Мають імпакт фактор

http://bit.ly/2LI2O67

http://bit.ly/2LI2O67


Що таке високоцитована робота (це стратегія!)

Автори/профілі Установи Гранти

Журнал
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Розподіл публікацій за квартилями 2009-2019



НАКАЗ МОН 14.01.2016 № 13 Про затвердження Порядку присвоєння
вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

…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; 

2.2 за темою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук …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. До такої публікації може
прирівнюватися публікація у виданнях України, які включені до 
міжнародних наукометричних баз;

НАКАЗ 17.10.2012  № 1112 Про опублікування результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
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Знайти літературу, журнали, 
партнерів, гранти



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

tea coffee

lemonade

colajuice
coffee milk

оператори



В Core Collection пошук лише англійською!

Правопис

Терміни та он-лайн перекладачі

Починати з основних ключових слів

“лапки”

Подумайте щодо синонімів і омонімів

Чому ми нічого не знайшли?
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Здобутки Інституту фізики напівпровідників 
імені Лашкарьова НАН України
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Аналіз
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Збереження інформації
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Пошук літератури
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Результати



30

Уточнення результатів



31

Хто в Україні займається напівпровід*
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Комбінування пошуків
Напівпровід* але не в Вашому інституті
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Знайти повний текст



Резюме статті

Назва

Автори! (+ контакти, ResearcherID, Orcid)

Установи!

Резюме

Ключові слова (+)

Журнал

Література

Цитування

Повідомлення про цитування А повний текст?



Знайти повний текст

У видавця

У відкритих джерелах

У автора
У видавця
У відкритих джерелах

за гроші або безкоштовно



Kopernio і доступ до повних текстів

https://kopernio.com https://kopernio.com/

https://kopernio.com/
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Зберегти інформацію
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Варіанти збереження



EndNote

WoS

Бібліотек

Google Scholar

- Експорт 

- Заповнити картку

Формування каталогу 

Поділитися

Додавання повних текстів

Оформлення статей Пошук журнала

Organize Format MatchCollect



Версії EndNote

ENDNOTE X8
ENDNOTE
ONLINE

ENDNOTE 
BASIC

Настольная 
версия

Бесплатна 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+ 4000+ 21

Integration with MS Word ✓ ✓ ✓

One-click “Find full text” ✓

PDF search and annotation ✓

Create your own formatting 
styles ✓
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EndNote формування колекції



Оформити статтю



Просте оформлення статті!
Cite while you write



EndNote в word

Закладка EndNote 



Додаємо цитування



Додавати, міняти, видаляти посилання дуже просто



Обираємо формат видання



48

Науковці



Навіщо авторські профілі

1. Чи - більш ніж 100 мільйонів осіб

Чи найпоширеніше прізвище в світі, в основному в Китаї, і 
в цьому немає нічого дивного, так як це прізвище походить 
від китайського ієрогліфа Лі. А Китайців на планеті мільярд
і хоча їх мільярд, але схоже що з фантазією у них погано, 
виявляється, що на всіх китайців припадає всього 450 
прізвищ. Самі розумієте, що відсоток людей носять
прізвище Лі дуже високий, приблизно 7,9 відсотка
населення Китаю, тим більше вона також поширена у 
В'єтнамі.
2. Чжан - приблизно 100 мільйонів осіб

Чжан є також однією з найбільш поширеною китайської
прізвищем. У Книзі рекордів Гіннесса за 1990 рік, вона 
була відзначена як найбільш поширене прізвище в світі. 
Вона також посідає третє місце в Китаї на початок 2006 
року. Перше ж згадка цього прізвища в літописах
зафіксовано приблизно 4000 років тому.
3. Ван - більш 93 млн. людина

Ван (титул) - Титул правителів держав і князівств в Китаї, 
Кореї та Монголії в давнину і Середні століття. Ван 
(прізвище) - Широко поширена китайська прізвище Ван 
(приставка) - Приставка до голландських прізвищами.

https://alltop10.org/uk/top-10-samyih-rasprostranennyih-familiy-v-mire/

https://sites.google.com/site/uaname/popularnist-
prizvis/misca-1---10000



Минуле
на 26 березня 2019 ResearcherID

Україна мала
33741

http://www.researcherid.com/ViewProfileSearch.action



Сьогодення

http://www.researcherid.com

http://www.researcherid.com/


База науковців, рецензентів і інструмент
для видавців і редакторів, що дозволяє
шукати рецензентів, автоматизувати
роботу з ними і підвищити її ефективність.www.publons.com

Publons 
Academy

Publons 
Reviewer 
Connect

Reviewer 
Recognition 
Service

Publons for 
institutions

Publons for 
Funders

Researcher 
profiles

http://www.publons.com/
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Автоматичний перехід до Web of Science ResearcherID на
Publons 

A message on 
researcherid.com 
letting you know that 
ResearcherID is now 
hosted on Publons

ResearcherID

On 1 April 2019, ResearcherID moved to Publons. 

Publons is the new environment where you can 

benefit from the improved Web of Science 

ResearcherID: add your publications, track your 

citations, and manage your presence across Web 

of Science.

Sign in with your usual details to see your 

ResearcherID profile on Publons. If you do not have 

a ResearcherID, register with Publons now.

If you have any questions, please see the  

ResearcherID-Publons FAQs or contact 

info@publons.com. 

ResearcherID is now on Publons

http://publons.com/pressreleaselinkgoeshere
http://publons.com/account/register
http://tbd/
mailto:info@publons.com


Від: старого 
дизайну з 
неочевидною 
інформацією



До: сучасного 
дизайну зі 
структуровани
ми даними

Web of Science ResearcherID

C-6816-2008



Записи автоматично поновлюються
ResearcherID publications 
automatically transferred, 
deduplicated and, where 
possible, improved with 
metadata we have found 
from Web of Science and 
CrossRef.

What about my publication in EndNote

If you had previously created a My 
Publications group in ResearcherID, it 
will still be present in EndNote online 
after this change. You will no longer be 
able to manage that My Publications list 
from within ResearcherID. However, the 
My Publications group and its data will 
still be present in EndNote online.

You will be able to edit or delete the 
group, as well as add, edit, and remove 
references in the group directly from 
within EndNote online.



https://publons.freshdesk.com/support/solutions/12000003531

Варто почитати



Профіль у Publons



Метрики



Публікації



Рецензування



Спільнота



Перехід до Publons з Web of Science



В мене був ResearcherID
переходьте на https://publons.com

https://publons.com/


Publons
Приватний профіль



Якщо терміново потрібне CV



Додавання публікацій у Publons

Web of Science
ORCID
doi



Додавання /оновлення інформації  у Publons



Реєстрація www.orcid.org

Відкритий ресурс

Для реєстрації : ім'я, e-mail

2012

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

Необхідний для написання
статей та грантів



Демонструємо досягнення
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Установи
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Кількість має значення?
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Профіль установи
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Стратегія успіху

• Актуальна тема
• Талановиті науковці
• Корисні колаборації
• Потужні гранти 
• Стратегія оприлюднення даних
• Ефективне використання робочого часу!



Інформаційні сайти

http://clarivate.ru

https://clarivate.com/

російською

англійською

http://clarivate.libguides.com/home

http://clarivate.libguides.com/home
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Серия 1: Информационные инструменты для авторов научных публикаций
Основные навыки работы с информационной платформой Web of Science: поиск научной информации
– 18 июня, вторник 14:00 – 24 июня, понедельник 10.00 
Подбор и оценка журнала для публикации научных результатов (Journal Citation Reports)
– 24 июня, понедельник 14:00 – 25 июня, вторник 10:00 
Поиск публикаций по автору и возможности авторского профиля в Publons
– 21 июня, пятница 12:00 – 26 июня, среда 10:00 
Серия 2: Информационные инструменты для анализа научной деятельности
Дополнительные возможности платформы Web of Science для анализа научной литературы
– 18 июня, вторник 9:00 – 25 июня, вторник 14:00 
Профиль организации в Web of Science: возможности, создание, корректировка
– 19 июня, среда 9:00 – 26 июня, среда 14:00 
Возможности InCites для оценки научной деятельности страны, организации, ученого
– 20 июня, четверг 9:00 – 27 июня, четверг 14:00 
Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных журналах
Как выбрать лучший журнал для своей научной публикации и избежать недобросовестных журналов
– 19 июня, среда 10:15 – 19 июня, среда 14:00 
Создание собственной библиотеки и списков библиографии (EndNote Online)
– 20 июня, четверг 10:15 – 20 июня, четверг 14:00 
Основные требования к публикациям в международных журналах
– 21 июня, пятница 10:15 – 21 июня, пятница 14:00 

https://clarivate.ru/webinars
18-28 червня

Тут может быть Ваша фамилия!

https://clarivate.ru/webinars 18-28
https://clarivate.ru/webinars 18-28


Інформація українською

Інформація про семінари і вебінари українською

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/ https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/
https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg


Корисні посилання

webofscience.com

my.endnote.com

Clarivate.ru

youtube.com/WOKtrainingsRussian

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

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

350+ семінарів

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


Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation. 
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly 
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms.

Дякую

Ірина Тихонкова, к.б.н

Iryna.tykhonkova@clarivate.com

www.webofscience.com


