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План

Про гранти
Платформа Web of Science
Чому на ній гранти
Як можемо користуватися
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Почни за ЧОМУ?

Чому мені потрібен грант?
Чому моя заявка може бути цікава?
Чому з партнерами?
Чому важливо публікації
Чому потрібні профілі автора?
Чому важливий профіль установи?
Чому я зараз на семінарі



WHERE CAN I FIND MONEY FOR RESEARCH? 

→ Look local

→ Look for bilateral grants

→ Look for international governemental/non-governemental agencies 

funding research in your area of expertise

→ Think big: Europe (Horizon 2020) or USA (NSF, NIH etc)

З презентації д.б.н. Васецького Є.С. Семінар: Показники ефективної наукової
діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти http://bit.ly/2WtlkPC



WHAT GRANT TYPE? WHAT AGENCY?

• Step 1: Draft an abstract with Aims (with input from mentors and colleagues)

• Step 2: Choose an Agency

– Read their web pages to learn about THEIR priorities

– Decide how your work fits/enhances their research agenda/portfolio

• Step 3: Look up what grants have been awarded previously

– Does you project fits within the scope? 

– How your CV/publications compare with that of previous winners?

• Step 4: Contact the Program Officer

– Job = advocate for researchers, demystify process

– Will help you with “fit” – how your work aligns with the Agency

З презентації д.б.н. Васецького Є.С. Семінар: Показники ефективної наукової
діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти http://bit.ly/2WtlkPC



FIVE CORE REVIEW CRITERIA

• Significance – Addresses an important problem or critical 

barrier to progress

• Investigators – Qualifications of the team

• Innovation – Novel concepts or approach

• Approach – Feasibility/strength/match of strategy to 

project aims. Adequate human subjects protections

• Environment – Institutional support/resources

З презентації д.б.н. Васецького Є.С. Семінар: Показники ефективної наукової
діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти http://bit.ly/2WtlkPC



HOW ARE APPLICATIONS SCORED?

• 2 reviewers assigned to review in detail; others often only read abstract 

and aims page

• Each assigned reviewer is required to score each of the 5 core review criteria

• Each assigned reviewer gives a preliminary overall impact score (not an 

average or addition)

– Performed prior to the meeting

– Applications are ranked by the overall impact score – only the upper 

half are discussed

• Discussed applications are then assigned a final impact score by each 

member of the panel and averaged

З презентації д.б.н. Васецького Є.С. Семінар: Показники ефективної наукової
діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти http://bit.ly/2WtlkPC



WRITING TIPS:  GETTING READY

◼ Plan ahead 

– 6 months pilot work + research question

– 6 months writing the grant

– Involve mentor / co-investigators

◼ Write and revise a 1-2 page concept paper 

– Share ahead of every meeting with colleagues

– Revise between meetings

– This will become Specific Aims section . . . 

З презентації д.б.н. Васецького Є.С. Семінар: Показники ефективної наукової
діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти http://bit.ly/2WtlkPC



GRANT WRITING SECRETS:

• Read successful grants

• Sit in on mock reviews

• No typos, each page a thing of beauty . . .

• Read and check your final version several times, use text editing 

services if your grant is in foreign language 

• Involve mentor, co-investigator, biostatistician early (3-6 

months)

З презентації д.б.н. Васецького Є.С. Семінар: Показники ефективної наукової
діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти http://bit.ly/2WtlkPC



BEFORE YOU SUBMIT THE GRANT

– Organize an internal peer review

– Include persons who already reviewed grants

– Do early in the process (eg. If June submission – review in 

early May)

– Determine how to include the feedback

– External review- find and talk to experts in the proposed field 

of inquiry.

– Make a list of potential reviewers (requested for some grant 

applications)

З презентації д.б.н. Васецького Є.С. Семінар: Показники ефективної наукової
діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти http://bit.ly/2WtlkPC



AFTER THE REVIEW

- Obtain the summary statement

Do not accept a simple no for an answer!

- Read the summary statement

- Contact your program officer and be prepared to discuss:  

• what the reviewers said about your application (after you have summary statement)

• Scores and reviews

• the likelihood of funding

• the prospects of a revised application

- Wait for the AWARD, or

- Listen to advice from Program Officer about options

З презентації д.б.н. Васецького Є.С. Семінар: Показники ефективної наукової
діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти http://bit.ly/2WtlkPC



IF NOT FUNDED, TRY AGAIN! 

• You are in good company

• Know your options

• Get advice, Regroup

• Contact your Program Officer

З презентації д.б.н. Васецького Є.С. Семінар: Показники ефективної наукової
діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти http://bit.ly/2WtlkPC



Що таке Web of Science ?
Чи є в ній щось для медиків
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Отримати доступ

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

1 червня 2019– 31 травня 2020

https://dntb.gov.ua/news/3736
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Звісно ви знаєте все про Web of Science, перевіримо

ресурси різні

література якісна

індексація повна

оцінка точна

• 15       баз даних

• > 34    тис журналів на платформі

• > 150   млн документів

• > 80 млн      патентів

В Core Collection

> 21 тис журналів

> 11 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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Формування бази  даних

+ Medline and 
Researchfish®. 

Глибина даних по грантам 
з 2008 - для SСIE
з 2015 SSCI

Яким чином потрапляє 
інформація до статті



From Kevin Dolby CrossRef annual Meeting 14 Nov 2012
https://www.crossref.org/pdfs/a
bout-funder-registry.pdf

З 2015
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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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Коли питають чим Web of Science краще Objective. to compare the coverage of existing 
research funding information for articles 
indexed in Scopus, Web of Science, and 
PubMed databases.
Methods. The numbers of articles with funding 
information published in 2015 were identified 
in the three selected databases and compared 
using bibliometric analysis of a sample of 
twenty-eight prestigious medical journals.
Results. Frequency analysis of the number of 
articles with funding information showed 
statistically significant differences between 
Scopus, Web of Science, and PubMed
databases. The largest proportion of articles 
with funding information was found in Web of 
Science (29.0%), followed by PubMed (14.6%) 
and Scopus (7.7%).



22

За якими спеціальностями є роботи у Web of Science

Source Publication List for ...

Arts & Humanities

Science Citation Index Expanded

Social Science Citation Index

Scope Notes (AHCI)

Scope Notes (SCIE)

Scope Notes (SSCI)

http://mjl.clarivate.com/publist_ah.pdf
http://mjl.clarivate.com/publist_sciex.pdf
http://mjl.clarivate.com/publist_ssci.pdf
http://mjl.clarivate.com/scope/scope_ahci/
http://mjl.clarivate.com/scope/scope_scie/
http://mjl.clarivate.com/scope/scope_ssci/


23

• Allergy

• Cardiac & Cardiovascular Systems

• Clinical Neurology

• Critical Care Medicine

• Dentistry, Oral Surgery & Medicine

• Emergency Medicine

• Engineering, Biomedical

• Health Care Sciences & Services

• Integrative & Complementary Medicine

• Materials Science, Biomaterials

• Medical Ethics

• Medical Informatics

• Medical Laboratory Technology

• Medicine, General & Internal

• Medicine, Legal

Знайди свою категорію

• Medicine, Research & Experimental

• Nursing

• Nutrition & Dietetics

• Obstetrics & Gynecology

• Oncology

• Ophthalmology

• Orthopedics

• Otorhinolaryngology

• Pathology

• Pediatrics

• Peripheral Vascular Disease

• Pharmacology & Pharmacy

• Primary Health Care

• Psychiatry

• Public, Environmental & Occupational Health

http://mjl.clarivate.com/scope/scope_scie/

http://mjl.clarivate.com/scope/scope_scie/
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Які гранти отримували урологи

Category Name Urology & Nephrology
resources on the diagnosis and treatment of diseases of the genitourinary tract and kidneys. This category 
includes general urology and nephrology as well as specialty resources on the prostate, dialysis and other 
blood purification techniques, transplantation, and renal failure.
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А ті що з України
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Роботи українських науковців



Доступ до платформи
Як працювати віддалено
Спектр ресурсів Clarivate Analytics
Інформаційні ресурси
З чого почати
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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, Publons
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Знайомство з інтерфейсом
WoS JCR EndNote довідка

PublonsESI профіль мова
Kopernio
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Довідка, буде обраною мовою і релевантною до сторінки пошуку
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Інформаційні ресурси російською: сайт, youtube, вебінари, семінари

https://clarivate.ru/
https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian

https://clarivate.ru/webinars
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Інформаційні ресурси українською: facebook, youtube, вебінари, семінари

https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYghttps://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/

Clarivate Analytics українською

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


Навіщо науковцю гранти
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• 7,8 млн науковців

• > 20000 журналів у WoS Core Collection

• > 11800 журналів з імпакт фактором

• Мало грошей на дослідження

• Багато конкурентів

• Мало часу у рецензентів

Конкуренція

Грант

https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=UA
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• Кількість публікацій

• Їхні якість (цитування) (індекс Хірша)

• Гранти

• Партнери

Показники кваліфікації  вченого і організації

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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На які запитання можемо знати відповідь у Web of Science

ЯК? – Комбінуйте фільтри!

Хто в Китаї досліджує алергію?
Які фонди фінансували
урологічні дослідження?
Хто є лідером з досліджень 
стентування?
В яких журналах публікували 
роботи по неонаталогії?
Де знайти 
рецензента/партнера для 
досліджень?
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Здобутки Дніпропетровської медичної академії Міністерства охорони
здоровя України
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Що таке високоцитована робота (це стратегія!)

Автори/профілі ГрантиУстанови

Журнал
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Оцінка результатів де друкувалися
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Оцінка результатів з ким співпрацювали
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Які гранти мали



Як шукати грант 
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Пошук за ключовими словами
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Аналіз рузультатів
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Перші 100 результатів
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Візуалізація та збереження



48

Куди подавати заявку?
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А для українських вчених?

Як все це зберегти? – на 
попередньому слайді



Нас ніколи не надрукують і не
дадуть грант….
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Скільки робіт з України Cu=Ukraіne
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Чи підтримувалися вони грантами
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Які галузі знань фінансувалися фондом Губольда в Україні



54

А цією ж фундацією у світі
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Як отримали попередній слайд



Попіклуйтеся про 
авторів/рецензентів



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/


Publons today

•REVIEWS •REVIEWERS •PUBLISHERS•PARTNERED 
JOURNALS

•3,5m+ •700+ •2,700+ •70+
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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.

Але давайте розбиратися



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

Варто почитати



Профіль у Publons



Метрики



Публікації



Рецензування



Спільнота



1. Вступ: видання наукової публікації

2. Структура публікацій

3. Оцінка методології

4. Розділ з даними і матеріалами

5. Опис результатів роботи

6. Етичні аспекти

7. Що чекає від рецензента журнал?

8. Робота з редактором

9. Рецензування до публікації статті

10. Рецензування опублікованих робіт

publons.com/community/academy

Publons Academy 10 навчальних модулів:

https://publons.com/community/academy


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



Експорт даних з Web of Science
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Не так страшний ORCID як його малюютьORC

відкрита база даних  вчених 

Можна показати: 

місце роботи, науковий ступінь, проф. 
діяльність, гранти тощо

Записи можуть створюватись як 
окремими особами так  і 
організаціями 

«Рівень відкритості інформації» 
контролюється науковцем



Недоброчесні практики
«я лише один раз підробив
дані/списав/забув
посилання/некоректно
послався»
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Недоброчесні практики = репутаційні втрати

Фальсифікація

«Салямі публікації»

Надмірне самоцитування 

Договірні цитування

Плагіат



Де публікуватися (на ваше 
прохання)
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Що має бути у наукового видання

Видавничі

стандарти



Зміст



Міжнарожний

склад



Аналіз цитувань



https://clarivate.com/essays/journal-selection-process

➢ Уніфікована назва + англійською + 
абревіатура (ISSN)

➢ ISSN, doi

➢ Редколегія                

➢ Рецензенти 

➢ Автори 

➢ Стала періодичність!!!

➢ Чітка бізнес модель

➢ Сайт

➢ Індексація базами даних

➢ НЕ ІНДЕКСАЦІЯ ХИЖАЦЬКИМИ!

https://clarivate.com/essays/journal-selection-process
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Де НЕ треба друкуватися
Не кормите хищников!!!!

О. Уткин
http://www.time.kz/articles/ugol/2016/05/24/ne-kormite-hishnikov

Перевірити індексацію у Web of Science

Базовий пошук

Розширений пошук

В Journal Citation Report

Master journal list 

http://mjl.clarivate.com/

https://www.nature.com/polopoly_fs/1.22554!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/549023a.pdf

http://www.time.kz/articles/ugol/2016/05/24/ne-kormite-hishnikov
http://mjl.clarivate.com/
https://www.nature.com/polopoly_fs/1.22554!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/549023a.pdf


86

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 пошук

IS= 2456-1878

Перевірити видання у Web of Science
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Master Journal List

http://mjl.clarivate.com/

http://mjl.clarivate.com/


Як підібрати видання для 

публікації
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Підбір журналу для публікації

Web of Science

EndNote (Match)

Journal Citation Report

Природнім шляхом

Web of Science
Core Collection
SCIE – архів з 1898
SSCI – архів з 1900
AHCI – архів з 1975

CPCI – архів з 1990
BkCI – архів з 2005
IC – архів з 1993

CCR – архів з 1985

ESCI архів з 2005
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Платформа Web of Science

Для пошуку літератури, журналів, співавторів, грантів тощо
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Як зберегти назви видань певної вибірки
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Збереження переліку видань
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Миттєва оцінка видання в WoS

Для різних категорій квартіль видання може бути різним
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• SCIE

• SSCI

Імпакт фактор
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Пошук певного видання або категорію науки
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Журнали певних країн



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
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Спробуйте Match
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Запропоновані EndNote
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• Регулярно читати визнані журнали за своєю темою!

• Налаштувати повідомлення про цитування і  публікації в 

WoS

Природній  добір 
журналу для публікації
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Стратегічні завдання

Розвиток науки
Вибір тем
Партнерів
Грантів
Журналів

Вибір видання для публікації
Web of Science
EndNote (Match)
Journal Citation Report
Природнім шляхом

Журнали

Просування власних видань

Оцінка

Дорожня карта

RSCI, ESCI

Демонстрація результатів

Профілі установ

Профілі науковців

ResearcherID

Publons



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

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

youtube.com/WOKtrainingsRussian

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

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



