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План 

 Наукові та технічні критерії якісного 
наукового видання.  
Можливості Web of Science для журналу. 
 Які шанси нашого видання потрапити до 
Web of Science 



Наукові та технічні критерії 
якісного наукового видання 



Формальна письмова наукова комунікація 

1665 

наукові видання 
3,5 тис до н е 2,4 тис до н е Гуттенберг 1440 1987 

електронні 
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Комунікативна 

Декларативна (фіксація знань) 

Оціночна 

Архівна 

Функції журналу 

Доступність інформації 

Вимоги до опублікування результатів роботи  

Вимоги наукових ступенів і звань 

Результати можна опублікувати тільки раз! 

Зміна пріоритетів 

• Назва 

• Стала періодичність 

• Професійна редколегія 

• Прискіпливе рецензування (% відмов) 

• Сайт 

• Індексація визнаними базами 

• НЕ індексація фейковими базами! 

Індикатори якості видання 
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Ключові персони журналу 

Автор 

Рецензент Редактор 

       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 
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• Інформацію 

• Результати 

• Співпрацю 

• Фінанси 

• Місце під сонцем 

• Показати свої результати  

• Здобути визнання 

 

 

 

 

Що шукає науковець у виданнях 

Там друкувався мій науковий керівник 

Це видання моєї організації 

Мені надіслали запрошення 

Безкоштовно/швидко друкує 

Має імпакт фактор 

Я регулярно читаю це видання 

Спеціалізується на моїй темі 

 

За якими критеріями автор обирає видання? 
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Оцінка 
відповіднос
ті журналу 

Призначення 
рецензентів 

Реценз
ування 

Доопрац
ювання 

статті 

Повторна 
рецензія 

Редколегія 
затверджує  

номер 

Додрука
рська 

обробка 
Друк 

Розпо
всюд
женн

я 

Народження статті 
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Фахівці з тематики видання 

Працюють в профільних організаціях 

Мають власні досягнення у відповідній 

галузі 

Редколегія 

Роль 

Представляти достовірну інформацію 

Забезпечити неупереджене рецензування 

Всебічно висвітлювати проблему (залучати 

авторів) 

Забезпечувати дохід видавництву 
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Фахівців в даній галузі знань 

Має коло колег і готовий працювати 
на видання 

 

Кого запросити в редколегію 

Не варто запрошувати у кого немає 

 Часу 

Знання англійської 

Знання предмету 

Власних робіт з відповідної теми 
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• Перевірка поданих матеріалів 

• Визначення  

• Актуальності 

• Унікальності 

• Новизни 

• Адекватності 

• Доцільності 

 

 

Роль рецензента 

10 навчальних модулів з детальними 

поясненнями і рекомендаціями: 
 

1. Вступ: наукова публікація 

2. Структура публікацій 

3. Оцінка методології 

4. Розділ з даними і матеріалами 

5. Опис результатів роботи 

6. Етичні аспекти 

7. Що очікує видання від рецензентів 

8. Робота з редактором 

9. Рецензування  до публікації статті 

10. Рецензування опублікованих робіт 

Академія Publons для рецензентів 
(безкоштовний курс) 
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 Відповідність профілю видання 
 Чи цікаво аудиторії журналу 
 Новизну, актуальність 
 Використання сучасних методів, 
 Логічність викладення, обговорення, 

висновків 
 Статистична обробка, біоетика 
 Оформлення наочних матеріалів 
 Грантову підтримку 
 Мова 
 Оформлення 
 Література 

 

Що оцінюють редколегія/рецензенти 

На які запитання дає  
відповідь ваш рецензент? 

• Автор не знає хто рецензує 
его роботу - Single blind  

 

• Автор не знає рецензента і 
рецензент не знает хто автор 
статті - double blind 

 

Peer Review  

Single blind   

чи Double blind  
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• Фальсифікація 

• «Салямі публікації» 

• Самоцитування 

• Договірні цитування 

Недоброчесні практики 

• Копіювання 

• Перефразування 

• “Клаптиковий” 

• Не точне цитування!! 

Як ви перевіряєте на плагіат 
а точність цитувань? 

Види плагіату  
 

 
Недоброчесні практики 
ЗНИЩУЮТЬ репутацію 
вченого і видання!  
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Де знайти рецензента? Publons 
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Publons для видавців наукових журналів 

Yes 
Add this 
review to 
Publons? 

No 

Publons повністю 
інтегрується в 

видавничу 
систему журналу 

Електронне 
повідомлення 

рецензента про вихід 
публікації, яку він 

рецензував. 

адміністративний 
доступ до 

Даних і аналітиці по 
рецензентам 

Завантаження 
архівів рецензій, 
щоб відобразити 
всю попередню 
історію роботи з 
рецензентами 

Профілі рецензента 
миттєво 

оновлюються з 
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Які бувають статті?   
      

 Відповідь рецензента 

• Хороші, добре написані 

• Хороші, погано написані 

• Погані, добре написані 

• Погані, погано написані 

 

Accept 
Minor Revision 
Major Revision 
Reject  



«Вузькі місця»  



http://issn.org/ 

 
International 
Standard  
Serial  
Number 

http://www.issn.org/understanding-the-issn/what-is-an-issn/ 

Which publications are concerned by an ISSN? 
An ISSN (International Standard Serial Number) identifies all continuing 
resources, irrespective of their medium (print or electronic): 
newspapers, 
annual publications (reports, directories, lists, etc.), 
journals, 
magazines, collections, websites, databases, blogs,etc. 

Where is it displayed? 
For a print publication, the ISSN should be shown: 
preferably, in the upper right corner of the cover, 
failing that, on the pages where editorial information is shown (publisher, 
frequency, colophon, etc.). 
For a publication in electronic media, the ISSN should be shown: 
on the homepage or on the main menu, if it is an online publication, 



Як функціонує DOI 

doi 

url 

doi url дані 

читач 

doi: 10.000/45879 

Або дані 

Видавець 

doi: 10.000/45831 

Сайт  

www.crossref.org. дані 

Вихідні дані 

Landing page 

статья 
url статті 

url 
doi 

дагі 
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Назва установи! 

Журнали, перевіряйте 
написання установ 

Enhanced Organization 
name – 
поєднає усі варіації в одному профілі і 
дозволить представити всі результати і 
отримати точну статистику  
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Перелік літератури EndNote 

Оформлення статей  

Format 



Яка у вас бізнес модель 

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 



Українські видання у DOAJ  
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Як визначити де має індексуватися? 

Не вигадуйте ровер! 
Подивіться, що у конкурентів 
Запитайте редколегію і авторів 



Можливості Web of Science 
для журналу 
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Оцінка лідерів за категорією у JCR 
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Journal Citation Report  



Які шанси нашого видання 
потрапити до Web of Science 
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Пошук в пристатейній літературі – болюча оцінка власних здобутків 
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- Спеціалізація і Конкуренція  
                            

            наявність обмеженої кількості видань 

- Рецензування  
 

- Дотримання етичних та редакційних норм 
 

- Відповідальна, фахова редколегія 

 

- Індексація базами даних/архівами 
 

- Мова публікацій 
 

- Відкритість інформації 
 

- Популяризація/реклама 

Що робить журнал якісним/визнаними? 
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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 

• >  35 млн      патентних родин  

 

Core Collection 

> 21 тис        журналів 

> 11,8 тис      з імпакт фактором 

> 74 млн      документів 

    254            предметні категорії 

> 1,6 млрд   посилань 

> 100 тис         книг 

> 200 тис      материалів конференцій  

  

Наукометрична 
Мультидисциплінарна 
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Аналіз 
предметних 

областей 

Виявлення 
актуальних 
напрямків 

Визначення 
вузьких 
тематик 1 

Аналіз 
конкурентів 

Визначення 
референтної групи 

НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ 

2 
ПЛАНУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ 

3 

Визначення 
спеціалізації та 
місії журналу 

Визначення 
цілей 

Залучення авторів, 
рецензентів, 

членів редколегії 

Забезпечення 
фінансових та 

матеріальних ресурсів 

Стратегія розвитку журналу 
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Web of Science Core Collection  

Перелік 61 українських видань, 
що на лютий 2019 року 
індексуються у ESCI 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 

https://goo.gl/GffuWA  

https://goo.gl/GffuWA


Процедура відбору до Web 
of Science 
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Принципи відбору журналів в Web of Science 

перевірені 50 річною практикою 

факти: 
150 років сукупного досвіду 
Засідання щотижня 
Постійний моніторинг і виключення 
журналів 
Вільно володіє 12 мовами 
Відсутній конфлікт інтересів 

  

 

Політика компанії: 
14 редакторів штатні співробітники 
Clarivate Analytics 
 
Не мають права бути залученими в 
видавничий процес 
•Бути членами редколегії 
•редагувати журнал 
•публікувати статті 

Комплексний 

підходи: всі 

фактори 

враховуються 

Індивідуальний 
підхід до 
кожного 
видання 

Колекція не 

постійна! 

Рішення 
фінансово 
незалежно 
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Критерії відбору 

Web of Science Core Collection 

Видавничі 

стандарти 

 

Зміст 

 

Міжнародний 

(с)клад 

 

Аналіз цитування 

 

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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Критерії відбору: видавничі стандарти 

Своєчасність виходу 

Дотримання міжнародних видавничих 
конвенцій 

Бібліографія англійською 

Рецензування 
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Періодичність 

Дотримуватися оголошеної періодичності 

Оцінка починається після встановлення періодичності за 

трьома номерами 
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Видавничі стандарти 

Назва і аннотаця англійською 

Повна інформація про афіліацію авторів 

Інформативна назва журнала 
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Повна і коректна бібліографія 

Видавничі стандарти 
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Чи збагатить видання Web of Science новим 
матеріалом? 

Чи повно представлена предметна галузь, 
до якої відноситься видання? 

Як видання співвідноситься з тими що вже є 
в базі? 

    

Критерії відбору: зміст 
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Міжнародний склад авторів, редакторів і 
членів редколегії 

Аудиторія журналу: міжнародна чи 
регіональна 

    

Критерії відбору:  міжнародний склад 
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Нові журнали: цитування попередніх робіт авторів і 
редакторів. 

«Старі» журнали: аналіз цитування у Web of Science 

    

Аналіз цитування 
Проводиться в межах 
предметної галузі видання 

Критерії відбору: аналіз цитування 
 



47 

Перевірте чи чітко прописано 

Мета журнал 
Редколегія 
Структура видання 
Типи публікацій 
Політики видання 

http://mjl.clarivate.com/journal-submission/ 
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Інформаційні сайти 

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

російською англійською 
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Серия 1: Информационные инструменты для авторов научных публикаций 

 Основные навыки работы с информационной платформой Web of Science: поиск научной информации 

– 22 апреля, понедельник 9:00 (мск) 

Подбор и оценка журнала для публикации научных результатов (Journal Citation Reports) 
– 23 апреля, вторник, 10:00 (мск) 

Анализ публикационной деятельности ученого. Возможности авторских профилей 

– 24 апреля, среда, 10:00 (мск) 

Серия 2: Информационные инструменты для анализа научной деятельности 

 Дополнительные возможности платформы Web of Science для анализа научной литературы 

– 22 апреля, понедельник, 7:00 (мск) 

Профиль организации в Web of Science: возможности, создание, корректировка 

– 23 апреля, вторник 7:00 (мск) 

Возможности InCites для оценки научной деятельности страны, организации, ученого 

– 24 апреля, среда 7:00 (мск) 

 Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных журналах 

 Как выбрать лучший журнал для своей научной публикации и избежать недобросовестных журналов 

– 18 апреля, четверг 9:00 (мск) – 23 апреля, вторник, 15:00 (мск) 
     Создание собственной библиотеки и списков библиографии (EndNote Online) 
– 19 апреля, пятница 9:00 (мск) – 24 апреля, среда, 15:00 (мск) 
     Основные требования к публикациям в международных журналах 

– 22 апреля, понедельник 14:00 (мск) – 25 апреля, четверг, 10:00 (мск) 

https://clarivate.ru/webinars 
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Інформація українською 
Інформація про семінари і вебінари українською 

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

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

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

Clarivate.ru 

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

youtube.com/WOKtrainingsRussian  

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg   

340 семінарів  

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



