
Публікаційна стратегія 
науковця.  

Чи(м) може допомогти 

 Web of Science науковцям-
медикам 

Тихонкова Ірина, к.б.н.  
інформаційно-аналітичні 

ресурси та навчання 
 

18 квітня 2019  



Аналіз наукової літератури.  
Вибір та оцінка видання для 

публікації.  
Терміни, ціни та особливості 

публікаційного процесу у 
міжнародних виданнях.  

Рецензування 
Маркери хижацьких видань, як 

перевірити індексування у Web 
of Science.  

Роль авторських профілів 



3 

Давно очікувані зміни 

http://moz.gov.ua/article/presentation/strategija-rozvitku-
medichnoi-osviti 
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Що ж чекає 

5. Розвиватимуться наукові дослідження 
Стимулювання українських науковців до проведення якісних досліджень, їх публікація 
в міжнародних наукових журналах. 
Без якісних наукових досліджень наша медична наука стоятиме на місці. Наше 
завдання - стимулювати науковців дискутувати про способи вирішення проблем та 
новації в медицині на міжнародному рівні. 
Підвищення якості дисертацій через запровадження практики незалежного 
анонімного рецензування робіт, а також контролю наукової новизни дисертаційних 
досліджень за допомогою залучення анонімних незалежних фахівців (з інших 
наукових установ України та з-за кордону). 
Стратегія розвитку медичної освіти в Україні - це план комплексних змін, що будуть 
впроваджуватися протягом 10 наступних років. Перші з них будуть втілені вже цього 
року: будуть змінені умови прийому до медичних закладів вищої освіти (мінімальний 
прохідний бал 150 з біології/хімії, а також з математики/фізики при вступі на всі 
спеціальності галузі знань “Охорона здоров’я”). 

http://moz.gov.ua/article/reform-plan/moz-ukraini-opriljudnilo-dlja-
gromadskogo-obgovorennja-strategiju-rozvitku-medichnoi-osviti 
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Готуй санчата влітку… 

Створення програми підвищення кваліфікації викладачів спеціальностей галузі 
знань 22 “Охорона здоров’я” (пошук фінансування, розробка підходів, 
визначення ключових напрямків підвищення кваліфікації, пошук партнерських 
організацій для проходження навчання / підвищення кваліфікації).  
Запуск програми навчання та стажування у закордонних університетах та 
медичних закладах, участі у міжнародних конференціях для викладачів та 
аспірантів - на умовах відкритого прозорого конкурсу.  
7 Врахування при конкурсі на заміщення вакантних посад таких факторів, як 
знання англійської мови та наявність публікацій в журналах, що входять до 
Scopus та/або Web of Science. 
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Нас ніхто не надрукує, а потім ніхто процитує, наша наука нікому 
в світі не треба… 



11 квітня 2018 

Київ 

WEB OF SCIENCE 

AWARDS 

Ukraine 2018 
З 9 науковців що мають від 3 

високоцитованих робіт   

- 5 медики 

 
Бондаренко Ігор Миколайович 
Пархоменко Олександр Миколайович 
Шпарик Ярослав Васильович 
Вінниченко Ігор Олександрович 
Лісовий Володимир Миколайович 
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WEB OF SCIENCE 

AWARDS 

Ukraine 2018 

КРАЩА ПУБЛІКАЦІЙНА 

СТРАТЕГІЯ 



Ректор: Борис Семенович Зіменковський  

 

Львівський 
національний медичний  
університет імені Данила 

Галицького  
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Навіщо мені публікація у Web of Science? 

Для кандидатської/докторської/звання 
В заявках на грант від  МОН є такий пункт 
Сусід хизувався що має таку 
“Науковий егоїзм”  

o Хочу щоб про мої здобутки знали!  

o Я знайшов цікаву проблему,  

o Витратив час, доклав сил і розум щоб її вирішити  

o Прагну щоб інші використали мої данні  

o і не проходили той самий шлях спроб і помилок 

o Хороші публікації це мій надійний капітал ;)  



Що таке Web of Science? 
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Web of Science 

Платформа з різними ресурсами 

Якісна література 

Коректна індексація 

Точна оцінка 
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Коли, ким, навіщо вона була створена? 

1964 Science Citation Index (print) 

1973 Social Science Citation Index 

1978 Art & Humanities Citation Index 

1980 Science Citation Index (CD) 

1997 платформа Web of Science 

1960 Institute for Scientific Information 
1992 Thomson Scientific 
2008 Thomson Reuters 
2016 Clarivate Analytics 
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Наші ресурси  
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Наші ресурси 
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Реферативна 

Мультидисциплінарна 

За передплатою 

Міжнародна  

Платформа з 15 
базами даних 

• > 21 тис журналів 

• Три спеціалізовані індекси 

• SCIE, SSCI, AHCI 

• Мультидисциплінарний ESCI 

• > 11 тис має імпакт фактор 

• > 73 млн документів 

• > 1,6 млрд посилань 

• > 100 тис книг 

• > 200 тис матеріалів конференцій  

Web of Science Core Collection 

• > 34 тис журналів  

• > 150 млн документів 

• >  35 млн патентних родин 

• Глибина архіву 1864 

Наукометрична 
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Формування бази даних 
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Чи  є журнали за моєю темою?  

http://images.webofknowledge.com/WOKRS5
22_1R3/help/WOS/hp_subject_category_term
s_tasca.html 

Chemistry, Medicinal 
Critical Care Medicine 
Dentistry, Oral Surgery & Medicine 
Emergency Medicine 
Integrative & Complementary Medicine 
Medical Ethics 
Medical Informatics 
Medical Laboratory Technology 
Medicine, General & Internal 
Medicine, Legal 
Medicine, Research & Experimental 
Nursing 
Nutrition & Dietetics 
Obstetrics & Gynecology 
Oncology 
Radiology, Nuclear Medicine & Medical 
Imaging 
Social Sciences, Biomedical 
Surgery 
Tropical Medicine 
 
Urology & Nephrology 
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https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/ 
 

Видавничі 

стандарти 
 

Зміст 
 

Міжнародний 

(с)клад 

 

Аналіз 

цитування 
 

Процедура відбору матеріалів  
до Web of Science Core Collection 
 

https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/
https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/
https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/
https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/
https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/
https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/
https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/
https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/
https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/
https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/
https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/
https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/
https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/
https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/
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http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi 

 

Чи є українські видання у JCR 2017 

Full Journal Title ISSN 

Symmetry Integrability and Geometry-Methods and Applications 1815-0659 
Condensed Matter Physics 1607-324X 
Theoretical and Experimental Chemistry 0040-5760 
Low temperature physics 1063-777X 
Kinematics and Physics of Celestial Bodies 0884-5913 
Journal of Superhard Materials 1063-4576 
Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry 1812-9471 
Strength of materials 0039-2316 
Ukrainian Journal of Physical Optics 1609-1833 
Journal of Water Chemistry and Technology 1063-455X 
Materials science 1068-820X 
Neurophysiology 0090-2977 
Ukrainian Mathematical Journal 0041-5995 
Powder metallurgy and metal ceramics 1068-1302 
Cytology and Genetics 0095-4527 
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ESCI 

Перелік 61 українські видання, що на лютий 2019 року 
індексуються у ESCI Web of Science Core Collection за посиланям  
https://goo.gl/AUgWm2  

https://goo.gl/AUgWm2
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Що таке ESCI Emerging Sources Citation Index 

SCIE – архів з 1898 
SSCI – архів з 1900 
AHCI – архів з 1975 

CPCI – архів з 1990 
BkCI – архів з 2005 

IC –  архів з1993 
CCR – архів з 1985 

ESCI архів з 2005 

Web of Science 
Core Collection 
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для 

 SCIE  

 SSCI 

За 

Web of Science (Core Collection) 

Де порахувати impact factor 

2015 2016 

2017 

IF2017= 

кількість цитувань у 2017 
 статей опублікованих в 2015─2016  

кількість статей у 2015  і 2016 

2017 

2017 

Де не треба цього робити і чому 

Архів метрик що вводять в оману від Джефрі 
Біла тут 
https://web.archive.org/web/2017011117231
1/https://scholarlyoa.com/other-
pages/misleading-metrics/ 
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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 
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Чи всі у Web of Science однакові? 

• Навіть всередині Web of 

Science Core Collection журнали 

відрізняються за рівнем 

• Всі журнали в Web of Science 

Core Collection пройшли 

найбільш жорстку в світі 

процедуру відбору і регулярно 

підлягають переоцінці 

 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Журнали, не мають імпакт-
фактора (Emerging Sources 

Citation Index)  

Журнали, не індексуються в Web of 
Science Core Collection  

Russian Science Citation Index) 



   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 7 

10 2 

11 1 

12 

13 

0 

0 

Кіл-ть статей 

К
іл

ь
к
іс

ть
 ц

и
ту

в
ан

ь
 

h-index 

Чи може бути індекс Гірша у статті?  (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 

Hirsch JE, PNAS, 2005 



Чи всі публікації платні? 

Традиційна модель  Відкритий доступ 

Бізнес моделі журналів 

Гібридна 

ХИЖАЦЬКА? 
друкуємо все або  
без рецензії або  

з тією що ви надішлете 
Докторів і кандидатів не рецензуємо 

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 
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Скільки коштує публікація в ОА журналі 

 

https://www.nature.com/openresearch/publis
hing-with-npg/nature-journals/ 
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Скільки авторів може бути у публікації?  
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o Всі в яких ця робота виконувалася! 

Скільки установ можна вказати? 

Унікальність Web of Science Core Collection  

ПОВНА ІНДЕКСАЦІЯ ДАНИХ 

всі документи журналу 

всі співавтори публікації 

всі організації 

Всі гранти 
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Коли мою статтю надрукують 
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Вам цікаво як стають статті високоцитованими? 
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Що можемо знайти  

Літературу за певною темою 
Патенти 
Найефективніших науковців( установи) що працюють за 
схожою темою в певних країнах 
Гарячі теми 
Грантодавців що фінансували аналогічні дослідження 
Визначити фахові видання 
Оцінити видання для публікації  
Оформлювати публікації без помилок 
Сформувати бренд науковця 

 



Журнали 

1665 2019 

КІЛЬКІСТЬ 

ЯКІСТЬ 

БЕЗПЕЧНІСТЬ 

Формат Друковані  Електронні 
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Наукове 
видання 

Періодика 
Хижацьке 
видання 

Аудиторія Фахівці Широкий 
загал 

ніхто 

Редагування + + +/- 

Рецензування + - - 

ISSN + +/- + 

doi + - +/- 

Плата за 
публікацію 

+/- 
 

- + 

Типи видань 

Без рецензії 
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Peer Review 

Автор не знає хто рецензує его роботу - 

Single blind  

 

 

Автор не знає рецензента і рецензент не 

знает хто автор статті - Double Blind 

 

Не так страшне peer review 

 як його малюють 
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 Результати (Новизну, актуальність, методи) 

 Презентацію та оформлення 

 Відсутність не доброчесних практик 

 

Що оцінюють рецензенти? 

Що отримує журнал і його читачі від рецензування?  

 Роботу з перевіреними результатами 
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Асортимент не доброчесних практик 

Фальсифікація 

«Салямі публікації» 

Надмірне самоцитування  

Договірні цитування 

Плагіат 
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Види  плагіату   

 

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"  



Не доброчесні  

практики 

 
ЗНИЩУЮТЬ  

репутацію вченого!  

 

Гюстав Доре 
Вигнання Адама і Єви з раю 
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Хороша стаття 

Якісні 
Результат 

Актуальна 
 тема Відповідний 

журнал 
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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 

За яким форматом? 

Тим що вказано в правилах для авторів обраного видання 
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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  

https://youtu.be/m7meoPIYzgY  

Як написати і опублікувати хорошу статтю? 

https://youtu.be/m7meoPIYzgY
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Читайте правила для авторів! 

Це збереже ЧАС (ваш та редакції) 

 
Оформлення рукопису 

Формат літератури 

Процес рецензування 

Політика розповсюдження 

Який формат краще обрати? 
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Структура експериментальної статті 

Назва 

Автори 

Місце виконання роботи 

Резюме (Структуроване) 

Introduction,  

Methods,  

Results, 

and 

Discussion  

Acknowledgements 

Funding  

Список літератури 



47 

Назва статті 

Суть роботи 

Без абревіатур  
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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! 

 

• ПЕРЕМИКАЙТЕ клавіатуру!!! 

А О С Е Н Т Р І М В Х -  літери якого алфавіту ? 
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Enhanced Organization name – 

поєднує усі варіації назв в одному 

профілі і дозволяє представити всі 

результати і отримати точну 

статистику  

 

Назва установи! 
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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 

 



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 
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Порівняння версий Endnote 

ENDNOTE X9 
ENDNOTE 
ONLINE 

ENDNOTE 
BASIC 

Деск топова 
версія 

Безкоштовно з 
Web of Science 

Безкоштовна 
версія 

Reference storage Не обмежено Не обмежено 50000 

Attachment storage Не обмежено 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 

WoS 

Бібліотек 

Google Scholar 

- Експорт  

- Заповнити картку 

Формування каталогу  

Поділитися 

Додавання повних текстів 

Оформлення статей  Пошук журнала 

Organize Format Match 

Collect 
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EndNote 

За замовчуванням, збережені записи додаються в папку unfiled  
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Встановити плагін 

 

Просте оформлення статті! 

Cite while you write 
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Додаємо цитування 

Закладка EndNote  
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Додавати, міняти, видаляти посилання дуже просто 
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Обираємо формат видання 
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За якими критеріями автори обирають журнал 

Impact factor? 

Визнаність 

Швидкість, географічна близькість  

Вартість 

Розповсюдження, Стабільність 

Там всі друкуються 

Мені надіслали запрошення 

 

Його читають інші фахівці, що працюють 

в моїй галузі 
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“Джентльменській набір журналу” 

Уніфікована назва + англійською + абревіатура (ISSN) 

Редколегія                 

Рецензенти  

Автори  

Стала періодичність!!! 

Сайт 

Індексація базами даних 

НЕ ІНДЕКСАЦІЯ ХИЖАЦЬКИМИ! 

 

Географія, професіоналізм 
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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  

• Восьмизначний номер ідентифікує 
періодичне видання (включаючи 
електронні) 

• Формат ХХХХ-ХХХХ  

• Будь-яка зміна назви має 
супроводжуватися зміною ISSN, навіть 
якщо зміни незначні 

International 
Standard  
Serial  
Number 
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Сайт видання 

Окрема сторінка 

Мати англійську версію 

Вказані ISSN та інформація про видання 

Редколегія (країни, установи) 

Правила оформлення та механізм подачі та рецензування 

статей (етика) 

Структура сайта (окремі сторінки для змісту номерів, резюме з 

вказаною назва, автори, установи, резюме, посилання на повний 

текст (для індексації)  



DOI 



DOI може бути у 

журнал, номер, том, 

стаття, 

частина публікації  

 

книга, книжкова серія, окрема глава 

або розділ книги, 

дисертація, 

збірки матеріалів конференцій, тези 

тощо 

https://doi.org/10.7124/bc.000027  
doi директорія префікс суфікс 



ISSN, DOI – не є показниками наукової 

цінності журналу, проте є необхідними 

атрибутами сучасного видання, яке 

піклується про своїх читачів, комфортну 

співпрацю з колегами та власний статус 

 
 

http://dx.doi.org/10.7124/bc.000034 

ISSN DOI 

0233-7657 

http://dx.doi.org/10.7124/bc.000034
http://dx.doi.org/10.7124/bc.000034
http://dx.doi.org/10.7124/bc.000034
http://dx.doi.org/10.7124/bc.000034
http://dx.doi.org/10.7124/bc.000034
http://dx.doi.org/10.7124/bc.000034


67 

Обрати видання можна 

Сервіси від видавіців (але) 
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! 
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Web of Science: вхід на платформу 

https://youtu.be/TPHiWifVbec  

 

https://youtu.be/TPHiWifVbec
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Реєстрація (як мені працювати вдома) 

Одна реєстрація на три ресурси ! Web of Science, 
EndNote, ResearcherID 
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Для зареєстровані користувачі – завжди з Web of Science 

Login – електронна пошта 
з якої реєструвалися  
 
Password – той що 
створили 
 
Віддалений доступ діє 6 
місяців Безкоштовно! 
Web of Science 
EndNote 
ResearcherID 
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Знайомство з інтерфейсом 
WoS JCR EndNote довідка 

Publons профіль мова 
Kopernio 
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Довідка, буде обраною мовою і релевантною до сторінки пошуку 
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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 

cola juice 
coffee milk 

NB! 

оператори 
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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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Оберіть ключове(і) слов(о)а 
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Результати Уточнення результатів 

Отримані результати 
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Аналіз результатів 
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Відсортувати результати за параметрами і зберегти 

Збереження інформації 
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Топ 25 країн 
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Які гранти? 
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Звіти по цитуванню 
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Яка країна є лідером з 
імунології раку? 
 
Які фонди фінансували 
ці дослідження? 
 
Де досліджують вплив 
кави на навчання? 
 
В яких журналах 
публікували роботи з 
даної теми російською 
або украінською? 
 
Де знайти 
рецензента/партнера 
для досліджень? 

Як? - Комбінуйте фільтри! 

На що можемо отримати відповідь 
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o SCIE 

o SSCI 

 

Імпакт фактор 
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Journal Citation Report 2017! 
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Скільки видань з імпакт фактором за моєю темою 
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Журнали певних країн 
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Спробуйте Match   
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Запропоновані EndNote 
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Природній  добір  

журналу для публікації 

Регулярно читати визнані журнали за своєю темою! 

Налаштувати повідомлення про цитування і  

публікації в WoS   



90 

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 
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Архів метрик що вводять в оману від Джефрі Біла тут 
https://web.archive.org/web/20170111172311/https://s
cholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/  
https://web.archive.org/web/20170111172311/https://s
cholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/  

Список Джефрі Білла 

https://web.archive.org/web/20170111172311/https:/scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/
https://web.archive.org/web/20170111172311/https:/scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/
https://web.archive.org/web/20170111172311/https:/scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/
https://web.archive.org/web/20170111172311/https:/scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/
https://web.archive.org/web/20170111172311/https:/scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/
https://web.archive.org/web/20170111172311/https:/scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/
https://web.archive.org/web/20170111172311/https:/scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/
https://web.archive.org/web/20170111172311/https:/scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/
https://web.archive.org/web/20170111172311/https:/scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/
https://web.archive.org/web/20170111172311/https:/scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/
https://web.archive.org/web/20170111172311/https:/scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/
https://web.archive.org/web/20170111172311/https:/scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/
https://web.archive.org/web/20170111172311/https:/scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/
https://web.archive.org/web/20170111172311/https:/scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/
https://web.archive.org/web/20170111172311/https:/scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/
https://web.archive.org/web/20170111172311/https:/scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/


Як вберегтися від  

сміттєвих видань? 

Читати!!! 

Перевіряти 

Не довіряти сайтам і 

розсилкам 

 

 

Що таке публікація у 

хижацьких виданнях? 
Втрачені  

Результати 

Гроші 

Час 

РЕПУТАЦІЯ 

Обережно!!!! 

https://www.nature.com/pol
opoly_fs/1.22554!/menu/mai
n/topColumns/topLeftColumn
/pdf/549023a.pdf 



«МЕНІ НАДІСЛАЛИ ПЕРСОНАЛЬНЕ 
ЗАПРОШЕННЯ!!!» 

Dear Researcher, 
 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… 
 All manuscripts are reviewed by the Editorial Board and qualified reviewers. Decisions will be made 
as rapidly as possible, and the journal strives to return reviewers’ comments to authors within one 
weeks. 
International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB)  
ISSN: 2456-1878 
DOI: 10.22161/ijeab 
Impact Factor: 2.014 
Thomson Reuters ResearcherID: E-2759-2017 
Note: Kindly submit research articles to: 
:http://www.ijeab.com/submit-paper/   
  or mail us at editor.ijeab@gmail.com 
website. www.ijeab.com 

Відсутній!! 

https://dx.doi.org/10.22161/ijeab
https://dx.doi.org/10.22161/ijeab
http://www.ijeab.com/submit-paper/
http://www.ijeab.com/submit-paper/
http://www.ijeab.com/submit-paper/
mailto:editor.ijeab@gmail.com
http://www.ijeab.com/
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ResearcherID у журнала? 

ResearcherID provides a solution to the author ambiguity 

problem within the scholarly research community. Each member 

is assigned a unique identifier to enable researchers to manage 

their publication lists, track their times cited counts and h-index, 

identify potential collaborators and avoid author misidentification. 

Your ResearcherID information integrates with the Web of 

Science and is ORCID compliant, allowing to claim and 

showcase your publications from a single one account.  
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Слідкуйте за руками! 

Імпакт фактор? 



Обережно підробки 

По материалам  проф С. Арбузовой, научный комитет Украины 



Як вони виникають 



Дивіться уважно 

 



Адреса видавництва 



Справжне видання 



Схожі назви 

Founded in 1965, SAGE is a leading 
independent, academic and professional 
publisher of innovative, high-quality content. 
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В Web of Science  

Базовий пошук 

Розширений пошук 

В Journal Citation Report 

Master journal list  

http://mjl.clarivate.com/ 

Як перевірити чи індексується видання Web of Science 
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Розширений 

Перевірка Web of Science Core Collection 

IS= За ISSN 
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Результат 
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Journal Citation Report 
ЛИШЕ для SCIE і SSCI 

Пошук журнала за назввою або ISSN  

ЧИ є імпакт фактор 
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Де перевірити якщо немає доступу до Web of Science? 

http://mjl.clarivate.com/ 
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У якого з видань є імпакт фактор? Публікація у якому зарахується 
для кандидатської? 

Web of Science Core Collection  
Arts & Humanities Citation Index    
Science Citation Index Expanded  
Social Sciences Citation Index  
Emerging Sources Citation Index 

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX
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Що після публікації? 
 

• профіль Publons 

• ORCID 

• профіль Google Scholar 

• профіль Researchgate.net 

Самоархівування! 
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Як опублікуватися в журналі проіндексованому у   

Web of Science? 

• ЧИТАЙТЕ ЛІТЕРАТУРУ ЗА СВОЄЮ ТЕМОЮ! 

• 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) 
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Про що сьогодні згадували 

 

WoS EndNote 
профіль мова 

довідка 
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Інформаційні сайти 

https://clarivate.ru/ https://clarivate.com/ 

російською англійською 
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Інформація українською 

Інформація про семінари і вебінари українською 

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

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/
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Clarivate Analytics українською 

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg 



Корисні посилання 

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

Clarivate.ru 

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

youtube.com/WOKtrainingsRussian  

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg   

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

