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Наукова комунікація 

• монографії 

• статті 

• патенти 

• тези 

• препринти 

Не формальна Формальна 

Документальна фіксація 

наукового знання 

не вимагає письмового 

оформлення 

• Бесіди 

• Обговорення 

• Семінари 

• звіти 

Письмова Усна 
Персональна Міжособова (колективна) 

безпосередня опосередкована 

запланована спонтанна 
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Формальна письмова наукова комунікація 

1665 

Перші наукові видання 
3,5 тис до н е 

2,4 тис до н е 

Гуттенберг 1440 



4 

Навіщо науковцю публікація? 

• Представити нові результати 

• Закріпити пріоритет 

• Знайти колег 

• Отримати фінансування  

• Звітність 

• Вимір продуктивності (кількісні 

показники) 

• Обов'язковий кар'єрний елемент 
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Вимоги до опублікування результатів на 
здобуття ступеню кандидата наук  
(наказ МОН №1112 від 17.10.2012 р) 
 
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; 
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Бази наукової літератури 

Наукометричні 

Реферативні Повнотекстові 

Спеціалізовані Мультидисциплінарні 

Безкоштовні За передплатою 
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За якими критеріями обирають 
видання для публікації 

• Спеціалізація!!! 

• Репутація 

 
Звертайте увагу 

• Сайт 

• Рецензування 

• Редколегію 

• Періодичність 

• Плату  

• Індексацію базами і архівами 

• doi 
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Маємо 

 ~ 2200 видань МОН, > 90 журналів НАН України + 

видання галузевих академій 

     Причини:  акредитація ВНЗ, норми захисту дисертації (5/20) 

 ~ 2000 в “списку ВАК” (спеціальностей 27)  

  Відсутні зведені дані по науковій періодиці Украни зі 

зручним пошуком  багато зловживань 

Springer Nature > 3000 журналів  
Elsevier > 2500 
Taylor & Francis  –  2400 
Wiley-Blackwell   – 1500 

Σ 100000 наукових видань у світі! 
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Перелік 
фахових 
видань 

• наукових фахових видань 1107 та 1046 пункти  

• електронних фахових видань 61 та 18 пункти 

 

http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/perelik-vidan/ 

Чому 1107 + 1046 + 61 + 18 ≠ 2232? 

1. Деякі видання внесені окремо по різним спеціальностям 
2. Термін реєстрації 5 років (в списку є видання внесені 27.05.2009!) 
3. Не зручний у використанні, не містить всієї необхідної інформації!  
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Про затвердження Порядку формування  
Переліку наукових фахових видань України  

наказ МОН від 17.10.2012  № 1111 
 

     5. Друковане (електронне) наукове видання включається до 
Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять 
років. Поновлення у Переліку наукових фахових видань України 
на наступний строк здійснюється відповідно до пунктів 2-4 цього 
Порядку.  
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Українські наукові журнали 

Вересень 2015 

http://usj.org.ua/ 
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Підтримка 

Академія Наук Вищої Школи України, 
Науково-Видавнича Рада НАН України 
Міністерство Освіти і Науки України 
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Перелік журналів 
(на 03.04.2016  > 600 видань)  

Інформація перевіряється 
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Картка видання 

Офіційне скорочення 

сайт 

ISSN 

періодичність 
doi 

Спеціальності за ДАК з датами реєстрації 

Індексація в (WOS, Scopus, elibrary, Index Copernicus 
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Інформація для редакторів 

 Що таке ISSN? 

 Обов’язкові елементи журналу і його сайту; 

 Навіщо журналу індексуватися в базах даних; 

 Що таке doi? Як отримати? 

 Електронні видання; 

 Журнали відкритого доступу; 

 Що не можна робити? 

Розкажіть “своїм” виданням про http://usj.org.ua/ 
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Інформація для авторів 

 Коли і навіщо писати статтю? 

 Перевірені джерела інформації, наукометричні і 

реферативні бази даних; 

 Правила оформлення рукопису; 

 Списки літератури. Робота з референс-менеджерами; 

 Авторське право. Плагіат; 

 Наукометричні показники; 

 Де і як повинен індексуватися автор (Scopus, 

ResearcherID, Orcid, Google Scholar, Researchgate)  

 Захист дисертацій, документи, законодавчі норми; 
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Початок 
Science.  

1955; 122(3159):108-11 
DOI:10.1126/science.122.3159.108 

Science Citation Index  
first printed in 1964  

Institute for Scientific 
Information 1955  

Impact Factor – 1975  

h-index  
J. E. Hirsch – 2005 

Перший індекс цитування 
юридичної літератури  
1873  - Shepard's Citations  

Frank Shepard (1848 –1902)  
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З презентації Маргарити Сидорової 16-02-2016, Львів 
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IMPACT FACTORTM 

Журнал Х Ц 

И 

Т 

У 

В 

А 

Н 

Н 

Я 

2011             2012             2013        2014   2015  

A - 3 

Nature 

Zbirka Prats,  
Not indexed in WoS 

Neurophysiology 

IF2014 = 
A 2014 (2012+2013) 

B 2012+2013 

A - кіл-ть цитувань статей у 2014, що опубліковані в 2012-2013 

B -  кіл-ть статей у журналі X за 2012–2013 рр. 
B - 11 

Розраховується в Web of Science Core collection (Філадельфійський список) 
(Thomson Reuters) для певного видання, яке індексується в WOS на певний 
рік  

Зараховане цитування Не зараховане цитування 

0,27 

1975 
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Бази даних наукової літератури 

• *! Web of Science (Science Citation Index) Thomson Reuters | 12,700  titles (1964) 

• *! Scopus – 61 million records | 22,245  titles | 5,000 publishers (2004) 

• ! Elibrary.ru РИНЦ – 19 million records | 20,000 titles (2005)  

• ! Google Scholar  

• # PubMed 23 million records for biomedical literature from MEDLINE 

(MEDLARS®  1964), life science journals, and online books 5600 titles  

• # DOAJ Directory of Open Access Journals – 1,8 mln |10217 titles  

• Index Copernicus  

• $ EBSCO (1944), HINARI (2002) 

• + багато інших 

 

* – бази з платним доступом, але без повних текстів 

! – Наукометричні  бази 

# – реферативні 

$ – постачальники наукової літератури 

16+27 

56 

1328 

? 

263 

~ 100 000 журналів в світі  
> 1300 журналів в списку ВАК 

Українські  
журнали 

88 
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Що дає науковцю публікація в 

виданнях що індексуються  

базами даних WoS та Scopus 

• Репутація 

• Збільшення читацької аудиторії, 

• Що збільшує потенційне цитування, 

пошук партнерів, грантів 

• Монетизовані бонуси від керівництва 

Уважно дивіться де індексується ваше видання!!!  

Прескопус – не має ніякого відношення до Scopus 
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Elibrary.ru  

1328 
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Назви видання 

• Доповіді Академії Наук Української РСР, Сер Б 1971–1981 
• Доклады Академии Наук Украинской ССР, Сер Б 1982–1990 
• Доклады Академии Наук України 1991–1992 
• Доповіді Академії Наук України 1993–1994  
• Доповіді Національної Академії Наук України 1995–  

 
 

• Dopovidi Nats Akad Nauk Ukrainy? 
• Proc Natl Acad Sci Ukr? 
• Report Natl Acad Sci Ukr? 

Який з них вірний? 

кількість цитувань, яке має видання, враховується під час його оцінки на 
можливість індексації базами даних,  
НЕ РОЗПОРОШУЙТЕ цитування видання варіаціями скорочень!!!  

Dopov Nac. Akad. Nauk Ukr. 
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Для різних версій видання 
(паперова, он-лайн, CD-ROM, 
тощо   
повинні бути різні ISSN 

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

•Обкладинці журналу 

•Колонтитулі статті 

•На сайті журналу!!! 

 
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 

Лише скорочення надане ISSN варто використовувати!!!  
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Перевіряйте чи індексується 
видання певними базами даних! 

На сайтах цих баз даних!!! 
 
 
 
 
 

ISSN полегшить цю задачу! 

https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/title_list.xlsx 

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=MASTER 

Scopus 

Web of Science 

http://journals.indexcopernicus.com/ 

http://elibrary.ru/titles.asp 
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Index Copernicus 

260 http://journals.indexcopernicus.com/ 

 Indexation in the ICI Journal Master List database not only means additional 
points in the Ministry’s (Poland) evaluation but also gives you international 
promotion and prestige.   

Scientific journal database http://en.indexcopernicus.com/pages/view/id/29  
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DOAJ 

88 
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“Связанные одной цепью, 

скованные одной целью” 
науковець 

журнал 

Impact factor, наукометричні показники,  

індексація НБД, популярність 

 (перспектива визнання),  

вартість і швидкість публікації, 

doi, зручність подачі, звичка. 

  

 

До: Оригінальне дослідження, 

цікаве, виконано у співпраці, 

гарно описане і коректно 

оформлене,  

Після: розміщене на RG, 

ResearcherID, Scholar, 

репозиторії установи, у себе на 

сторінці 

визнання 

Nautilus Pompilius  

очікування 
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Життя після публікації 

«Каталог писателей, просиявших во всех областях образованности, 

 и трудов, которые они сочинили»  
120 томов Каллимаха  

«Нам известны имена более чем тысячи ста эллинистических 

писателей, включая сюда имена ученых и философов»  Боннар А.  

Греческая цивилизация. От Еврипида до Александрии 

 

Щасливі часи давно минули 

нині 
За деякими оцінками науковців і псевдонауковців по 6 млн! 

 

Звісно ані загального переліку, ані списку праць немає, але спроби є 

«спасение утопающих, дело рук самих утопающих» 
Ильф И, Петров Е 
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Авторські профілі і індекс Гірша 

http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url http://www.researcherid.com/ 

https://scholar.google.com.ua/ http://elibrary.ru/ 

Створюється базою автоматично Автор повинен створити сам 
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Google 
Академія 

Двічі/тричі зараховані посилання 

Індекс Гірша 

Профілі автора з 2012 



33 

Scopus [пошук автора] 

Використовуйте оператори: 
  
? – будь-яка літера  
 
 *- довільна кількість літер 

Hovorun, Govorun                –   ?ovorun 
 
Palchikovskaya, Palchykovska,     –   Palch* 
Palchykivs’ka ets 

http://www.scopus.com/ Author Preview  
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«Багатопрофільність авторів» 

the Scopus Author Identifier uses an algorithm that matches author names 
based on their affiliation, address, subject area, source title, dates of publication, 
citations, and co-authors  

Втрата “привабливості” для потенційних партнерів 

31247 профілів авторів з України 
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http://everum.org.ua/ 

Бажаєте користуватися Web of Science? 

долучайтеся 
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5100  українських науковців в 
ResearcherID на 2 квітня 2016 
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Профіль науковця в ResearcherID 
едина можливість порахувати Ваші 

здобутки за WoS 

Індекс Гірша і показники за базою WOS  ховаються тут 
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Додавання власних публікацій 
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Оформлення публікацій,  
зокрема при доопрацюванні статті і редагування пристатейного списку 

укладеного за хронологією,  

без референс менеджерів забирає багато часу і 
збільшує кількість помилок  

тези 

Стаття  

 

Поважним вченим, який 

досліджував Х [1]   було  

Показано У [2],  проте на  

інших об’єктах [3] все було  

інакше. А ми визначили 

 що у людини, яка  

вживає Х у комбінації з N,  

підвищується  

працездатність в 2 рази в 

порівнянні з [2] 

 

 Список Літератури 

1. 

2. 

3. 
книги 

статті 

Рhoto by Pavel Bogdanov https://www.facebook.com/groups/1465498283778316/ 

Працездатність обумовлено [1!]… 

1. 
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Для чого потрібні 
 “Reference Manager” 

• Створення і систематизація бази даних статей 
за Вашою тематикою 

• Оформлення статей згідно правил певного 
видання (посилання в тексті і список 
літератури) 

• Обмін цією інформацією з іншими вченими 
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Reference management software 
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Знайти видання для публікації 
EndNote (Match) 
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http://journalfinder.elsevier.com/ 

Знайти видання для публікації 
Сервіси від видавців 

http://www.biomedcentral.com/submissions/find-the-right-journal 
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ORCID 

з 2012 року 

16 цифр, що змінюють наше життя 

http://orcid.org/ 

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



46 

Dr Laurel L Haak CrossRef annual Meeting 14 Nov 2012 

«The Royal Society announced that it would be requiring contributing authors to 

have an ORCID iD in order to publish in their journals from January 1, 2016. Now, 

they and several other publishers have signed an open letter committing to 

requiring ORCID iDs during 2016 - and are calling on others to follow suit.»  
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Продемонструйте свої роботи з 
ResearchGate.net 

2008 

Для реєстрації необхідна ел пошта установи  



48 

ResearchGate.net  

Можливість отримати doi для статей і матеріалів конференцій 
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Чому і як втрачають вчені 

• Не використовують сучасні засоби пошуку 
інформації 
– Доступ до наукометричних баз даних 

– Не у всіх є доступ до повних текстів статей 

• Не працюють над створенням власного бренда  
– не корегують профіль у Scopus,  

– не зареєстровані в Orcid, ResearcherID, Researchgate 

• Помилки при публікації результатів 
– Неуважно обирають журнал для публікації 

– Не користуються референс-менеджерами  помилки в 
списках літератури 

 

• Не шукають можливих партнерів для досліджень 
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Вчений повинен мати: 

• ОДИН профіль в Scopus! 

• профіль ResearcherID 

• профіль Google Scholar 

• профіль researchgate.net 

• ORCID 
• Інше за бажанням і потребою 

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

http://www.springer.com/gp/authors-editors/author-academy 



52 • http://www.biomedcentral.com/publishing-services/author-academy 

Варто подивитися! 
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Семінари 

 Бази даних наукової літератури. Основні наукометричні показники. 
(Web of Science, Scopus, elibrary, Index Copernicus, Google 
Scholar,  impact factor, Індекс Гірша). 

 Як робити наукові дослідження у цифровому середовищі: інновації 
в науковій комунікації, відкритий доступ, відкриті наукові дані. 

 Ідентифікатори науковця. (Orcid, ResearcherID, Google Scholar, 
Scopus ID, Academia.edu) 

 Наукові журнали. Базові вимоги, формат сайту, реєстрація у 
профільних та наукометричних базах даних, doi (ISSN, doi, Scopus, 
ESCI (WoS Core collection) impact factor, Індекс Гірша, elibrary, Index 
Copernicus, Google Scholar) . 

 Підготовка наукової публікації. Добір видання за тематикою і 
показниками. Оформлення рукопису. Референс менеджери 
(Mendeley, EndNote) 

 Репозитарії наукових установ. Створення, функції, можливості. 
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Корисні посилання 
Об єднання авторських профілів в Scopus  
 
• http://www.scopusfeedback.com/index.html 

• http://wokinfo.com/russian/ 

• http://www.researcherid.com/SelfRegistration.action  

• http://www.issn.org/ 

• http://elibrary.ru/defaultx.asp 

• http://orcid.org/ 

• http://www.researchgate.net/ 

• http://panbibliotekar.blogspot.com/ - цікава корисна 

інформація + інструкції з користування згадуваних ресурсів 

 
 

• http://usj.org.ua/ 
• http://biopolymers.org.ua/authors/uk/ 
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Дякую за увагу! 
 ukr.journals@gmail.com 

tel+380994097259 

Тихонкова Ірина  

 

Українські наукові журнали 

600 журнала вже  тут,  
допоможіть поінформувати інші!!! 

mailto:ukr.journals@gmail.com

