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Cкачати презентацію

https://bit.ly/377xdni



План • Презентація здобутків науковця. 

• Чому і які складнощі можуть виникнути при пошуку робіт
певного автора? 

• Оцінка наукового доробку автора у Web of Science Core 
Collection. 

• Які показники окрім індексу Гірша доступні. 

• Як можна вплинути на цитованість роботи?

• Розповсюдження публікацій, чи може автор розмістити
роботи у відкритому доступні. 

• Авторські профілі

• Publons|ResearcherID, 

• ORCID, 

• ResearchGate, 

• Google Scholar: 

• Створення, наповнення, підтримка, коректне застосування. 

• Відповіді на ваші запитання.



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



h-index
Індекс Гірша



Індекс Гірша (h-index)
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№ 
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.)



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



Складнощі з ідентифікацією досягнень

9
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Однофамільці

Варіації

Таємничість

Самовпевненість чи скромність?



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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Як підвищити цитування

• 1
1



Web of Science

12



Платформа Web of Science

• Різні ресурси

• Якісна література

• Повна індексація

• Точна оцінка

• 16 баз даних

• > 34 тис журналів на платформі

• > 170 млн документів

• 59 мов

• >  35 млн патентних родин 

• > 1,8 млр посилань



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

➢ 79 млн документів

➢ 59 мов

> 100 тис  книг

> 200 тис матеріалів конференцій 

Наукометрична

Мультидисциплінарна

Міжнародна



Оберіть пошук за автором
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Як визначити індекс Гірша науковця за Web of Science



Результати
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Обрати потрібні групи
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Результати
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Створити звіт по цитуванню
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Оцінити

21



Які документи викликали найбільшу увагу і коли
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Профіль у Publons | Web of Science ReseacherID

23



Публікації
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Рецензування
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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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29Insert footer



Підтвердити

30Insert footer

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.



Додавання /оновлення інформації  у Publons
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Claim publication

32Insert footer



Передається в Publons
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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
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Як вас бачать інші



Заповніть, зверніть увагу на рівень відкритості
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Додайте публікації
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Оберіть звідки

38Insert footer



CrossRef
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Або за doi

40Insert footer



Researchgate.net



Що я можу робити з 
своєю статтею?

Чи можу розмітити в 
авторських профілях 
повний текст?
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http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php



Як підвищити цитованість
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Google Scholar
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Додати
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Поєднати повтори
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Так зростає h-index
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Бібліометрика української науки
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http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php



Інформаційний блок
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для редакцій журналів зустріч у ZOOM, організована науковою бібліотекою КПІ

19 жовтня  15:00 : Стратегія розвитку наукового видання

- Показники і критерії якісного видання
- Технічні елементи наукових видань: сайт, ISSN, DOI
- Роль, права та обов’язки авторів, рецензентів, членів редколегії
- Як знаходити рецензентів і хто має бути в редколегії
- Як визначити кількість цитувань, що має видання, якщо воно не
індексується у Web of Science Core Collection
- На які видання слід рівнятися, що можна запозичити для розвитку
власного журналу
- Де і чому журнал має індексуватися, а чого варто уникати
- Критерії і процедура відбору видань до Web of Science Core Collection
- Відповіді на запитання, що поставлені в реєстраційних анкетах.

https://docs.google.com/forms/d/1t0C6QSXYO3zj2HBUFZF2mv3FkwJ4jB1cMjS7DRxNP7g

https://docs.google.com/forms/d/1t0C6QSXYO3zj2HBUFZF2mv3FkwJ4jB1cMjS7DRxNP7g


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


Інформаційні сайти

http://clarivate.ru

https://clarivate.com/

російською

англійською

http://clarivate.libguides.com/home

http://clarivate.libguides.com/home


Інформація на Clarivate Analytics українською

Інформація про семінари і вебінари українською

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/ https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu4

1jYg

https://www.facebook.com/groups/242324750139716/

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/
https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg
https://www.facebook.com/groups/242324750139716/


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

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


Корисні посилання

webofscience.com

my.endnote.com

Clarivate.com

youtube.com/WOKtrainingsRussian

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

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

500 семінарів, у вас одразу

після карантину

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


© 2020 Clarivate. All rights reserved. Republication or redistribution of Clarivate content, including by framing or similar means, is prohibited without the prior 
written consent of Clarivate. Clarivate and its logo, as well as all other trademarks used herein are trademarks of their respective owners and used under license.
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