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Що нам дає наукова література? 

• Представити власні, 

нові результати 

• Закріпити пріоритет 

• Звітність. Продуктивність 

(кількісні  та якісні 

показники) 

• Обов'язковий кар'єрний 

елемент 

• Джерело наукової 

інформації 

• Інформація про сучасний 

стан і тенденції розвитку 

науки 

• Оцінити шанси на 

фінансування 

Публікуйтеся за кордоном! 



Чи можна публікуватися за кордоном 
безкоштовно? 

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 



За якими критеріями автори 
обирають журнал 

• Impact factor? 

• Визнаність 

• Швидкість, географічна близькість  

• Вартість 

• Розповсюдження, Стабільність 

• Там всі друкуються 

• Мені надіслали запрошення 

 



“Джентльменській набір журналу” 

• Уніфікована назва + англійською + абревіатура 

(ISSN) 

• Редколегія                 

• Рецензенти  

• Автори  

• Стала періодичність!!! 

• Сайт, doi 

• Індексація базами даних (спеціалізованими і 

наукометричними) 

 

Географія, професіоналізм 



Наукові журнали 

1665     2017   

76,131 results for: Status:("Active")  
Serial Type:("Journal" "Magazine") 
 Content Type:("Academic / Scholarly")  
Key Feature:(+"Refereed / Peer-reviewed") 

Ulrichsweb.com™ 



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 

Наукометричні 

Реферативні Повнотекстові 

Спеціалізовані Мультидисциплінарні 

Безкоштовні За передплатою 



• 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? 



№ 
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 
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h-index 

2005 
Індекс Гірша (h-index) 

Можна розрахувати для 
Вченого  
Групи вчених  
Журналу 
Наукової установи  
Країни 
Всього, що має статті та цитування 

Величина залежить від бази даних  
за якою розраховується 

 J. E. Hirsch 



Impact Factor:  
показник впливовості видання 
Розраховується лише для видань Web of Science SCIE 
SSCI за Web of Science Core Collection 

2013 2014 2015 

IF2015 = 

кількість цитувань у 2015 
 статей опублікованих в 2013─2014  

кількість статей у 2013 и 2014 



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 



 

http://clarivate.com/scientific-and-academic-research/research-discovery/web-of-science/ 



Clarivate Analytics 
Thomson Reuters 

НЕ  видавці! 

 

наукових журналів 

> 18 000 
найвпливовіших журналів:  

12700 SCIE, SSCI, AHСI 

+ 5682 видання в ESCI 

 WOS Core Collection 

Скільки в WoS (Core Collection) видань? 

Постійний моніторинг 
відібраних видань! 

 



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;  



«МЕНІ НАДІСЛАЛИ ПЕРСОНАЛЬНЕ 
ЗАПРОШЕННЯ!!!» 

Dear Sir/Madam, 
We invite you to submit manuscript(s) for publication. Our objective is to inform author of 
the decision on their manuscript(s) within weeks of submission. After acceptance paper will 
be published in the current issue within 24 hours. Please share this information to your 
friends, colleagues and faculties also... 
  
International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB) 
ISSN: 2456-1878 
Digital Object Identifier DOI: 10.22161/ijeab. 
Impact Factor: 2.014 
Thomson Reuters ResearcherID: J-8555-2016 
Note: Kindly submit research articles to: : http://www.ijeab.com/submit-paper/   
  or mail us at editor.ijeab@gmail.com website. www.ijeab.com 

Відсутні!! 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__dx.doi.org_10.22161_ijeab&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=r0MQV2ia70e7tmhQ48Et1eYWHTBiFZgNmAa8GVP_5fg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__dx.doi.org_10.22161_ijeab&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=r0MQV2ia70e7tmhQ48Et1eYWHTBiFZgNmAa8GVP_5fg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__dx.doi.org_10.22161_ijeab&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=r0MQV2ia70e7tmhQ48Et1eYWHTBiFZgNmAa8GVP_5fg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__dx.doi.org_10.22161_ijeab&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=r0MQV2ia70e7tmhQ48Et1eYWHTBiFZgNmAa8GVP_5fg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.researcherid.com_rid_J-2D8555-2D2016&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=3svRYvOMU4w4RunASepgiw495oMSQQTku1qn4cUoc4Q&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.researcherid.com_rid_J-2D8555-2D2016&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=3svRYvOMU4w4RunASepgiw495oMSQQTku1qn4cUoc4Q&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.researcherid.com_rid_J-2D8555-2D2016&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=3svRYvOMU4w4RunASepgiw495oMSQQTku1qn4cUoc4Q&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.researcherid.com_rid_J-2D8555-2D2016&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=3svRYvOMU4w4RunASepgiw495oMSQQTku1qn4cUoc4Q&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.researcherid.com_rid_J-2D8555-2D2016&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=3svRYvOMU4w4RunASepgiw495oMSQQTku1qn4cUoc4Q&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_submit-2Dpaper_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=ZC5MKrjqVUVZT5NNPSYIjLFkpxZg24_tapLXBxnBm9g&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_submit-2Dpaper_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=ZC5MKrjqVUVZT5NNPSYIjLFkpxZg24_tapLXBxnBm9g&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_submit-2Dpaper_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=ZC5MKrjqVUVZT5NNPSYIjLFkpxZg24_tapLXBxnBm9g&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_submit-2Dpaper_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=ZC5MKrjqVUVZT5NNPSYIjLFkpxZg24_tapLXBxnBm9g&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_submit-2Dpaper_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=ZC5MKrjqVUVZT5NNPSYIjLFkpxZg24_tapLXBxnBm9g&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_submit-2Dpaper_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=ZC5MKrjqVUVZT5NNPSYIjLFkpxZg24_tapLXBxnBm9g&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_submit-2Dpaper_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=ZC5MKrjqVUVZT5NNPSYIjLFkpxZg24_tapLXBxnBm9g&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_submit-2Dpaper_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=ZC5MKrjqVUVZT5NNPSYIjLFkpxZg24_tapLXBxnBm9g&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_submit-2Dpaper_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=ZC5MKrjqVUVZT5NNPSYIjLFkpxZg24_tapLXBxnBm9g&e=
mailto:editor.ijeab@gmail.com
mailto:editor.ijeab@gmail.com
mailto:editor.ijeab@gmail.com
mailto:editor.ijeab@gmail.com
mailto:editor.ijeab@gmail.com
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=


Як вберегтися від  
сміттєвих видань? 

Читати!!! 
Перевіряти 
Не довіряти сайтам і розсилкам 

 
 

Що таке публікація у 
хижацьких виданнях? 

Втрачені  
Результати 
Гроші 
Час 
РЕПУТАЦІЯ 

Обережно!!!! 



Де перевірити якщо немає 
доступу до Web of Science? 

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ 



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

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

•Обкладинці журналу 

•Колонтитулі статті 

•На сайті журналу!!! 

Має бути 
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 

Не існує якісних обмежень! 



Отримати доступ до  
Web of Science – просто! 

http://everum.org.ua/ 

Тестовий доступ надається Організації негайно з моменту подачі їм  
Декларації про приєднання до Консорціуму   
http://everum.org.ua/files/Declaration_of_accession.pdf 

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


Перевірити видання у Web of Science 

Базовий пошук 

Розширений пошук 



Journal Citation Report 



Ключові персони якісного 
наукового видання журналу 

Автор 

Рецензент Редактор 



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 



Основні етапи публікаційного 
процесу 

• Самоаналіз  отриманих результатів 
• Визначення формату публікації 
• Вибір видання 
• Оформлення згідно правил для авторів 
• Подання рукопису 
• Оцінка відповідності редколегією 
• Рецензування 
• Виправлення 
• Погодження рецензентами 
• Затвердження редколегією 
• Верстка 
• Розповсюдження  

 



Коли починати писати статтю? 

• Як прийде натхнення 

• Перед звітом 

• Коли не вистачає для звання 

• Коли отримано нові, статистично 
достовірні результати, які 
розширюють картину розуміння 
світу. 



Які у авторів виходять статті? 

• Хороші, добре написані 

• Хороші, погано написані 

• Погані, добре написані 

• Погані, погано написані 

 

Accept 

Minor Revision 

Major Revision 

Reject  

Good 

Ugly 

B 
A 
D 



Без чого не варто писати статтю 

• Актуальна тема (см перелік літератури) 

• Отримані нові, перевірені, цікаві 
результати 

• Знайдено вирішення певної проблеми 

 



Визначитися з форматом 
публікації 

• Огляд 

• Експериментальна стаття 

• Коротке повідомлення 

• Case study  



Причини  
помилки 404  

Реструктуризація сайту 

• Зміна видавця - зміна сайту 
- втрата гіперпосилань 

• Зміна платформи видання 

• Зміна доменного імені 



2000 



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 
 



DOI може бути у 

журнал, номер, том, 

стаття, 

частина публікації  

(рисунки, таблиці, графіки) 

 

книга, книжкова серія, окрема глава 

або розділ книги, 

дисертація, 

збірки матеріалів конференцій, тези 

тощо 



 



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 існує якісних обмежень! 



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 

 
 



Обрати видання допоможуть 

• Web of Science 

• EndNote (Match) 

• Journal Citation Report 

• Природнім шляхом 

Стаття –вклад в світову науку,  ваші 
колеги повинні мати шанс  її 
прочитати! 
Публікуйтеся у відомих виданнях! 
Не ховайте свої результати 
передчасно 



Peer Review 

https://jasonya.com/wp/what-peer-review-feels-like/ 



Що оцінюють редколегія 
рецензенти 

 Відповідність профілю видання 
 Чи збільшить зацікавить аудиторії журналу 
 Новизну, актуальність 
 Використання адекватних методів, 
 Логічність викладення, обговорення, 

висновків 
 Достовірність. Статистична обробка, біоетика 
 Оформлення наочних матеріалів 
Мова 
 Оформлення 
 Література 

 



Недоброчесні практики 

• Фальсифікація 

• «Салямі публікації» 

• Самоцитування,  

• Договірні цитування 

• Плагіат 

 
ЗНИЩУЮТЬ  

репутацію вченого!  
 

Гюстав Доре 
Вигнання Адама і Єви з раю 



Плагіат і  
його види 

• 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"  



Що автору дає рецензія 

• Зіпсований настрій? 

• Погляд зі сторони  

• Визначення слабких сторін 

• Напрямки подальшої роботи 

• БЕЗЦІННИЙ ДОСВІД 

 

 



Як пережити рецензію 

• Подякувати що ії написали 

• Прочитати і піти відпочити 

• Продумати чому могли виникнути такі 
запитання 

• Вас персонально ніхто не хотів образити 

• Подумати що можна і варто виправити 

• Оцінити чи можете допрацювати публікацію 
або варто відкликати і шукати інше видання 



Відповідь на рецензію 

• Аргументовані відповіді на всі 
запитання та помічені у тексті зміни, 
відповідь на редактора 

• В означені в правилах для авторів 
строки 

 



Читайте правила для авторів! 

• Оформлення рукопису 

• Формат літератури 

• Процес рецензування 

• Політика розповсюдження 

Який формат краще обрати? 



Структура експериментальної статті 

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



Назва статті 

• Суть роботи 

• Без абревіатур  



Автори 

• Вклад кожного 

• Обов'язкова  спільна робота над статтею 

• Ідентифікатори (OrcID) 

• Правопис прізвищу 

 

 * Однаковий вклад 

 



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 – 

поєднує усі варіації назв в одному профілі 
і дозволяє представити всі результати і 

отримати точну статистику  
 

Назва установи! 

Автори, журнали, 
перевіряйте написання 

установ 

VOLYN STATE UNIV 216 
VOLYN NATL UNIV 85 
EASTERN EUROPEAN NATL UNIV 69 
LESYA UKRAINKA EASTERN EUROPEAN NATL UNIV 51 
LUTSK STATE TECH UNIV 27 
EASTERN EUROPEAN UNIV 16 
LUTSK TEACHERS INST 15 
LESYA UKRAINKA VOLYN STATE UNIV 13 
LESYA UKRAINKA VOLYN NATL UNIV 12 
L UKRAINKA PEDAGOG INST 8 
LUTSK STATE TEACHERS INST 8 
L UKRAINKA EAST EUROPEAN NATL UNIV 6 
LESYA UKRAINKA EAST EUROPEAN NATL UNIV 6 
LESYA UKRAINKA STATE UNIV 6 
LESYA UKRAINKA TEACHERS INST 5 
LESYA UKRAYINKAS VOLYN STATE UNIV 5 
LESIA UKRAINKA EASTERN EUROPEAN NATL UNIV 4 
LESSYA UKRAINKA VOLYN NATL UNIV 4 
VOLYN NATL UNIV LESYA UKRAINKA 4 
EASTERN UKRAINIAN UNIV 3 
L UKRAINKA STATE TEACHERS INST 3 
L UKRAINKA TEACHERS INST 3 
LUTSK PEDAGOG INST 3 
LUTSK STATE PEDAGOG INST 3 
VOLYN NATL LESYA UKRAINKA UNIV 3 
L UKRAINKA STATE PEDAGOG INST 2 
L UKRAINKA VOLYN STATE UNIV 2 
L UKRAINKY VOLYN NATL UNIV 2 
LESA UKRAINKA STATE TEACHERS INST 2 



Резюме 

• Структуроване 
• Без абревіатур 
• Передає структуру статті 

 
– Навіщо(актуальність) 
– Якими методами? 
– Що отримано 
– Як це співвідноситься з наявними даними 
 
    Саме його читають в першу чергу,  
    якісне резюме може зацікавити науковця і довести 

його до повного тексту 



Вступ 

• Актуальність роботы 

• Постановка проблеми 

• Необхідність дослідження 



Методи 

• Якщо відомі – навести посилання 

• Якщо змінені – вказати яким чином 

• Детальність – щоб забезпечити 
відтворюваність 

• Статистика! 

• Біоетика (окремий параграф, 
інформована згода, узгодження 
процедур) ! 



Результати 

• Можна не хронологічний, а логічний 
опис 

• Основні, а не все що було зроблено 

• Ілюструвати мінімально необхідними 
зведеними даними (вихідні дані 
можуть бути в додаткових матеріалах 



Обговорення 

• Не повторюють результати 

• Співставлення отриманих результатів з 
наявними 

• Обговорити можливі причин і наслідки 



Функція списка 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 і з помилками 

 



Стилі оформлення 

 
 
 

Chicago 
Australian Guide to 

 Legal Citation 

 
 

Harvard 
APA 
Turabian 

В тексті прізвище 
автора  і дата в 
дужкахWatson, 
1953). 
 
За алфавітом (по 
прізвищу першого 
автора) 

Порядковий номер 
посилання в тексті [1] 
 
 
 

Vancouver 
IEEE 
AIP ГОСТ 

інженерія, 
інформаційні 
технології, медицина, 
фармакологія 
 

мистецтво, дизайн, 
економіки, педагогіка, 
інженерія, медицина, 
фармакологія 
 

мистецтво, право, 
 історія 
 

Верхні індекс в тексті 
статті1,  
внизу кожної сторінки 
деталі цитування 
 
За алфавітом прізвища 
автора) 
Інколи вказано 
бібліографію 
 

Автор-дата Нумерований Примітки 

Нумерованный ,  
за порядком упоминания в 
тексте 

Приклади 

список літератури 

Оформлення посилання 



Референс менеджер EndNote 

WoS 
Бібліотек 
Google Scholar 

- Експорт  

- Заповнити картку 

Формування каталогу  
Поділитися 
Додавання повних текстів 

Оформлення статей  Пошук журнала 

Organize Format Match 

Collect 



Алгоритм 

• Виконали чудову роботу 

• Обрали видання 

• Оформили, подали до редакції 

• Переконали рецензента 

• Показати свою роботу (ідентифікатори автора) 

 



Вчений має подбати про 
представлення здобутків у: 

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



Покрокові інструкції зі створення 
профілів науковців тут 

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



wokinfo.com/russian 

N. B! 

Що почитати? 



http://wokinfo.com/russian/training/ 

Вебінари російською щомісяця!!! 

Платформа Web of Science: базовые 
возможности поиска 
 
Работа с библиографией в программе 
EndNote Online 
 
Поиск по автору и ResearcherID 
 
Поиск и анализ научных журналов с 
использованием Journal Citation 
Reports  

Тут мало бути Ваше прізвище 



Вебінари українською щодватижні!!! 

24.02 – базовий 
10.03 – для медиків 
24.03 – як написати статтю 
07.04 – для гуманітаріїв 
21.04 – для журналів  

http://everum.org.ua/ 
 
Наступний 12 квітня 17:00 
Що можуть знайти у Web of 
Science гуманітарії ? 

http://everum.org.ua/


Спробуйте працювати інакше 
Проект “ТОРНАДО” everum.org.ua  

Реклама? 
 



Iryna.Tykhonkova@Clarivate.com 

 

webofscience.com 

my.endnote.com 

 wokinfo.com/russian 

http://www.researcherid.com/ 

Дякую  
за увагу! 


