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Налаштування звуку

Доброго дня, якщо звук є прошу вказати в якому

ви місті, дякую.

Сніжить ?

Доброго ранку!

Готуємо каву та питання

Початок о 16:15 GMT+2

AUDIO
чат

слухачі

Налаштування

звуку
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Cкачати презентацію

http://bit.ly/36THYZI



План

Доробок наукового працівника складається з опублікованих праць, які
можуть бути представлені різними видами: статті, монографії, глави книг, 
матеріали конференцій, патенти тощо. Опубліковані у різних виданнях, часто 
під час роботи в різних установах а інколи і під іншим прізвищем (якщо
відбулася зміна прізвища) що унеможливлює автоматичного створення
коректного профілю науковця. 

Цікавість наукової спільноти оцінюється за отриманими цитуваннями. Часто 
для первинної кваліфікаційної оцінки необхідно надати перелік публікацій та 
дані за цитуванням, а для науковця показник індексу Гірша. 

Формула h-index достатньо проста, але підрахунки проводяться за різними
базами даних з різним контентом, певними особливостями публікації що
призводить до різних значень у одного науковця. 

Для упорядкування колекції наукового доробку існує декілька авторських
профілів. 

Про створення упорядкування та підтримання у актуальному стані
Publons|ResearcherID, ORCID, ResearchGate, Google Scholar: запропонований
вебінар.

Також зупинимося на складнощах, що можуть виникнути при пошуку робіт
певного автора у Web of Science Core Collection та як їх подолати.

Як оцінити науковий доробок автора. 

Чи можна вплинути на цитованість роботи? 

Чи може автор розмістити роботи у відкритому доступні. 

Відповіді на ваші запитання.

• H-index

• Publons|ResearcherID

• Orcid

• ResearchGate

• Google Scholar

• Web of Science Core 
Collection
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Вебінарка
вікторина

• 5 правильних відповідей на запитання

• До 11:45 10 лютого 2021

• І можливо саме вам 10 лютого 
непідкупний рандомайзер накаже
відправити календар

• https://forms.gle/QTTWQ6bYLiYiLEH58
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Показники кваліфікації  вченого і організації

• Кількість публікацій

• Їхні якість (цитування) (індекс Хірша)

• Гранти

• Партнери

• Видання

Хто оцінює?

• Сам!

• Керівництво (всі рівні)

• Рецензенти

• Грантодавці

• Партнери

статті

монографії

патенти

Конференції
Etc

Навіщо?

• Ефективне використання ресурсів

• Вирішення задач

• прикладних і

• фундаментальних

• престиж

6



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
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Складнощі з ідентифікацією досягнень

8
8

Однофамільці

Варіації

Таємничість

Самовпевненість чи скромність?



h-index
Індекс Гірша



Індекс Гірша (h-index)

№ 
статті

Кількість
цитувань

1 100

2 56

3 34

4 27

5 14

6 10

7 9

8 7

9 6

10 1

11 9

12 0

• h-індекс науковця, що опублікував 

N статей, дорівнює h, якщо:

• h його статей отримали не менше h цитувань

• інші N–h його статей не більше h цитувань

Залежить від бази даних

За якою розраховується

Можна розрахувати 

для

вченої

Групи вчених

журналу

організації

країни

Всього, що має статті 

та цитування

Hirsch JE, PNAS, 2005

For the few scientists who earn a Nobel prize, the impact and relevance 

of their research is unquestionable. Among the rest of us, how does one 

quantify the cumulative impact and relevance of an individual’s scientific 

research output?
In a world of limited resources, such quantification (even if potentially 

distasteful) is often needed for evaluation and comparison purposes (e.g., 

for university faculty recruitment and advancement, award of grants, etc.)
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Який же h-index
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У «гуманітаріїв» не може бути високих
показників?
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Чому ж вони різні? 
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Чому нема цитувань?

• Не цікава робота

• Не можливо знайти

• Незрозуміло написана

• Невідомо як цитувати

• Некоректно процитовано

• Не можливо порахувати

• Не подбали про створення профілів
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Омогліфи  “літерний мікс”
або кирилиця в текстах англійською

А О С Е Н Т Р І М В Х -

перемикаєте розкладку 

клавіатури?



Який з 

• Оцінити що вам/установі дає профіль автора

• Представлення робіт 

• Всіх чи лише з певної бази?

• Показати повні тексти?

• CV

• Метрики

• Спілкування з колегами

• Коректність метаданих

• Поширення робіт

• Витрати на заповнення та підтримання

• Інтеграція з іншими ресурсами

• Спеціалізація
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Publons|ResearcherID
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Publons колекція 

•Researcher 
profiles

Publons 
Academy

Publons 
for Publishers

Researcher 
Awards

Publons for 
institutions

Publons for 
Funders



Профіль у Publons | Web of Science ReseacherID
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Публікації
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Рецензування
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Як додати до 
профілю

21

Переслати листа reviews@publons.com або через онлайн 
форму

Researcher-added reviews

mailto:reviews@publons.com


Відправити запит
https://publons.freshdesk.com
/support/tickets/new
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Журнал сам

23

Reviewer Recognition Service



Перехід до Publons з Web of Science
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Приватний профіль

Publons
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• Web of Science

• ORCID

• doi

Додавання публікацій у Publons
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Перевірка
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Підтвердити

28

Web of Science author 

record is a new view 

designed to better 

showcase your works 

in Web of 

Science searches. The 

actions you take on 

Publons will update this 

author record within a 

week.



Видалити зайвий профіль
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Додавання /оновлення інформації  у Publons
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Слідуйте підказкам

31



Claim

32



В новому інтерфейсі
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CV



Почитати/запитати/написата?

35

info@publons.com

https://publons.freshdesk.com/support/home



ORCID



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
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Пошук
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Розширений пошук

39



Реєстрація

40

https://orcid.org/



Як вас бачать інші

41



Заповніть, зверніть увагу на рівень відкритості
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Додайте публікації

43



CrossRef export
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CrossRef
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Або за doi

46

Digital Object Identifie

https://doi.org/10.13140/2.1.1294.6726

https://www.doi.org/


Автозаповнення

47



ResearchGate



Вступ
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Researchgate.net
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Як підвищити цитованість
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Google Scholar



Вступ

53

beta in November 2004

https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_release


Google Scholar
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Додати

55



Поєднати повтори

56



Так зростає h-index
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Порівняти

58

Publons|
ResearcherID

Orcid ResearchGate Google Scholar

Перелік документів + + + +
Повний текст – – + –
Метрики + – +/– +
CV + + +/– –
Платний – – – –
Автозаповнення – +/– – +/–
Дані по рецензіях + +/– – –



Web of Science
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Платформа Web of Science

• Різні ресурси

• Якісна література

• Повна індексація

• Точна оцінка

• 16 баз даних

• > 34 тис журналів на платформі

• > 175 млн документів

• 130 мов

• >  50 млн патентних родин 

• > 1,8 млр посилань
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Web of Science Core Collection

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

254 предметні категорії

> 21 тис  журналів

> 12 тис з імпакт фактором

➢ 80 млн документів

➢ 59 мов

> 100 тис  книг

> 200 тис матеріалів конференцій 

Наукометрична

Мультидисциплінарна

Міжнародна
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Web of Science Core Collection

статтья

62



63

Оберіть пошук за автором



Як визначити індекс Гірша науковця за 
Web of Science
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Результати

65



Обрати потрібні групи
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Результати

67



Створити звіт по цитуванню

68



Оцінити

69



Які документи викликали найбільшу увагу і коли

70



В новому інтерфейсі

71



Пошук за автором

72



Обирайте

73



У мене різні профілі?
НІ!
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Поєднані

75



Уточнити метрики

76



Далі ви вже знаєте?

77



Метрика

78



Корегування

79



Ваші питання

80



Web of Science: вхід на платформу

https://youtu.be/TPHiWifVbec

81

https://youtu.be/TPHiWifVbec


Працювати позамежами інституту

Реєстрація

Один логін

пароль для трьох

ресурсів: 

Web of Science, 

EndNote, 

Publons
82



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

Publons ResearcherID
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Продовження віддаленого доступу

https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/?language=en_US
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https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/?language=en_US


Продовження віддаленого доступу

85

Якщо кабінет було створено



Довідка
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Сертифікат
До дня народження Чарльза 
Дарвіна

на вказану при підключенні 
електронну пошту 

Якщо було прослухано БІЛЬШЕ 
90 % основного часу вебінару

16:15–17:15
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9 лютого 2021 Тема: Авторські профілі науковця: бонус чи тягар
Cтворення формування та підтримання у актуальному стані Publons|ResearcherID, ORCID, ResearchGate, Google Scholar: 
запропонований вебінар. Також зупинимося на складнощах, що можуть виникнути при пошуку робіт певного автора у Web of Science
Core Collection та як їх подолати. Як оцінити науковий доробок автора. Чи можна вплинути на цитованість роботи? Чи може автор 
розмістити роботи у відкритому доступні. 10:15–11:15 https://bit.ly/2M0Dk4L 16:15–17:15 https://bit.ly/2LQOHfH

10 лютого 2021 Можливості і функції референс-менеджера EndNote
Cтворення, наповнення та впорядкування власної колекції статей, імпорт публікацій з Web of Science, он-лайн бібліотек, пошукових 
систем, сайту видання, створення запису власноруч. А також про структуру статті, типи форматів пристатейної літератури і швидке 
оформлення рукописів за форматом журналу. Експорт даних з EndNote при створенні звітів. 10:15–11:15 https://bit.ly/3qLeXqw 16:15–
17:15 https://bit.ly/3t0Ht9J

11 лютого 2020 Тема: Розширений пошук в новому інтерфейсі
Тези: Переглянемо які нові функції з’явилися в новому інтерфейсі Web of Science у січні 2021. Шліфуватимемо майстерність роботи з 
Core Collection у новому інтерфейсі. Розширений пошук для вирішення більш складних пошукових задач. Аналіз, збереження, 
корегування отриманих даних. Створення і збереження звітів. 10:15–11:15 https://bit.ly/2Yds6w4 *16:15–17:15 https://bit.ly/3boXLTb

12 лютого 2020 Відкритий доступ та план S
14 лютого 2002 року було оприлюднено Будапештську ініціативу відкритого доступу, яку було обговорено 1–2 грудня 2001 на 
конференції, що організував Інститут відкритого суспільства. В документі міститься вже класичне визначення «відкритого доступу». Як 
розвивається відкритий доступ? Які зміни приніс він у оприлюднення і розповсюдження результатів досліджень? У вересні  2018 
cOAlition S, міжнародним консорціумом грантодавців та установ, було проголошено план S, який має на меті миттєвий доступ до 
результатів досліджень кожному і мав вступити в дію з 1 січня 2020 але початок було відкладено на 2021. Про десять принципів плану 
S і готовність до них наших установ, а також про можливості та виклики відкритого доступу, журнали відкритого доступу та вартість 
публікації.  10:15–11:15 https://bit.ly/2Y9L3zV 16:15–17:15 https://bit.ly/2YbGhlq

https://bit.ly/2M0Dk4L
https://bit.ly/3qLeXqw
https://bit.ly/2Yds6w4
https://bit.ly/2Y9L3zV
https://bit.ly/2YbGhlq


Наукова комунікація в цифрову епоху
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Курс на Prometheus

• National University 

Kyiv-Mohyla

Academy, 

• Clarivate Analytics, 

• ElibUkr, 

• Foster

✓ 6 лекторів

✓ 13 тижнів

✓ 10 тестів

✓ 2 кредити за 

Болонською 

системою

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UKMA+SCDA101+2020_T1/about

https://www.facebook.com/groups/242324750139716/ https://www.researchgate.net/publication/347984313_

Hodinna_po_MOOCah_abo_ak_stvoruvavsa_masovij

_onlajn_kurs_Naukova_komunikacia_v_cifrovu_epohu

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UKMA+SCDA101+2020_T1/about
https://www.facebook.com/groups/242324750139716/
https://www.researchgate.net/publication/347984313_Hodinna_po_MOOCah_abo_ak_stvoruvavsa_masovij_onlajn_kurs_Naukova_komunikacia_v_cifrovu_epohu


Англійською

https://clarivate.com/

90

https://clarivate.com/webofsciencegroup/training/

https://www.facebook.com/clarivate

https://clarivate.com/


Подивитися російською https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian

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

91
https://youtu.be/YOaVONRWRFE

Сертифікати за серії

або спеціалізовані вебінари

https://clarivate.com/ru/

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


Інформація українською

Clarivate Analytics українською

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

https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg
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НАУКОВА КУХНЯ

http://Clarivate.ua

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


Корисні посилання

webofscience.com

my.endnote.com

Clarivate.com

youtube.com/WOKtrainingsRussian

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

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/
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Дякую за увагу


