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Cкачати презентацію

https://bit.ly/3AkFYGO



План • Складнощі при пошуку робіт певного автора. 

• Показники що застосовуються для оцінки наукового доробку
автора зокрема у Web of Science Core Collection

• (кількість статей,

• цитувань, 

• h-index (індекс Гірша), 

• beamplot. 

• Підготовка звітів про публікаційну діяльність для науковця, 
відділу, установи. 

• Порівняння функції і можливості авторських ідентифікаторів. 

• Створення наповнення, застосування

• Publons|ResearcherID,

• ORCID, 

• ResearchGate, 

• Google Scholar. 

• Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.
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Складнощі при пошуку робіт певного автора

5
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Однофамільці Варіації

Таємничість

https://glavcom.ua/country/science/stalo-vidome-
nayposhirenishe-prizvishche-v-ukrajini-638976.html



Інтерпретація наукометричних показників

• Кількість статей (Number of Web of Science Documents) – показник 

наукової продуктивності

• Сумарна цитованість (Times Cited) – показник наукового 

авторитету чи впливовості лише в рамках визначеної області

• Середня цитованість (Citation Impact), середня кількість цитувань 

однієї публікації – показник наукової ефективності лише в 

рамках тієї ж предметної області

• Нормалізована середня цитованість за предметною галуззю (CNCI) 

– показник наукової ефективності співставлення незалежно від 

предметної галузі
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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 1

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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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

11

Омогліфи  “літерний мікс”
або кирилиця в текстах англійською

А О С Е Н Т Р І М В Х -
перемикаєте розкладку 

клавіатури?



Beamplots
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За всі роки

13Insert footer



Ваша стаття vs інші статті за такою ж 
темою опубліковані в цьому ж році
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Ваші статті за певний рік
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За всі крім останніх двох років



Детальніше
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https://clarivate.com/webofsciencegroup/release-
notes/wos/new-wos-february-25-release-notes/
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Прочитати

https://img06.en25.com/Web/ClarivateAnalytics/%7B02253735-7ee0-4275-8f73-
55ed69f837ea%7D_WS622456320_Beamplots_Whitepaper_v4.pdf



Web of Science Core Collection

18



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

> 120 тис  книг

> 212 тис матеріалів конференцій 

Наукометрична

Мультидисциплінарна

Міжнародна
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Пошук за автором у новому інтерфейсі
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Вказати прізвище
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Обирайте
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У мене різні профілі?
НІ!
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Поєднані
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Переглянути метрики

25



Аналіз
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Метрики
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Родзинка нового інтерфейсу
Редагування звіту
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Історії пошуку

29



Звіт для лабораторії за останні 5 років

• 1. S.G. Sharapov A-3526-2008

• 2. A. A. Eremko

• 3. Y.V. Skrypnyk M-5306-2013

• 4. Y. Zolotaryuk A-4675-2010 (не перепутать с отцом A.)

• 5. I. O. Starodub

• 6.  E.A. Ponezha
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https://publons.com/researcher/A-3526-2008/
https://publons.com/researcher/M-5306-2013/
https://publons.com/researcher/A-4675-2010/


Обмеження за 5 років
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Комбінування пошуків

32



Резальтати
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Показники 
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А якщо у науковців є
ResearcherID



Розширений пошук
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Уточнення за роками

37Insert footer



Експорт
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Поля які потрібні
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або

40



Створіть теку

41



EndNote
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Як і які



Проблема вибору
• Оцінити що вам/установі дає профіль автора

• Представлення повних текстів?
• Всіх чи лише з певної бази?

• CV
• Метрики

• Спілкування з колегами

• Коректність метаданих

• Витрати на заповнення та підтримання

• Інтеграція з іншими ресурсами

• Спеціалізація
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https://toplead.com.ua/ru/blog/id/pochemu-nuzhno-davat-
ljudjam-znanija-a-ne-pokazyvat-reklamu-174/



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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Експортувати
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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

54

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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ORCID



ORCID

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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Реєстрація
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https://orcid.org/



Як вас бачать інші
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Заповніть, зверніть увагу на рівень відкритості
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Додайте публікації

61



CrossRef export
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CrossRef
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Або за doi
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Digital Object Identifie

https://doi.org/10.13140/2.1.1294.6726

https://www.doi.org/


ResearchGate



Вступ
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Researchgate.net

67



Google Scholar



Вступ
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beta in November 2004

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


Google Scholar
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Додати
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Поєднати повтори

72
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Ваші питання
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6 липня 2021
Авторські ідентифікатори: Publons|ResearcherID, ORCID та інші

Складнощі при пошуку робіт певного автора. Показники, що застосовуються для оцінки наукового доробку автора зокрема 

у Web of Science Core Collection (кількість статей, цитувань, h-index (індекс Гірша), beamplot. Підготовка звітів про 

публікаційну діяльність для науковця, відділу, установи. Порівняння функції і можливості авторських ідентифікаторів. 

Створення наповнення, застосування Publons|ResearcherID,  ORCID, ResearchGate, Google Scholar. Відповіді на 

запитання з реєстраційних анкет. 

Реєстрація: 10:15–11:15 https://bit.ly/2TbDWrK 16:15–17:15 https://bit.ly/3qzsumi

8 липня 2021
Оновлений Journal Citation Reports.

30 червня 2021 анонсовано вихід нового Journal Citation Reports: аналітичного інструменту на основі даних Web of Science 
Core Collection в якому можна детально проаналізувати видання для яких розраховується імпакт фактор Journal Impact 
Factor (JIF). На вебінарі розглянемо новий інтерфейс програми, основні показники, які можна визначити для видання, 

чому не розраховуєтьcя імпакт фактор для суто гуманітарних видань, що показує нова метрика Journal Citation Indicator
(JCI), яку інформацію можемо отримати, як її зберегти. Як застосувати інструмент для підбору та оцінки видання для 

публікації власних результатів та для формування стратегії розвитку видання. І звісно про вартість публікації та де 

друкуватися езкоштовно. Відповіді на запитання з реєстраційних анкет. 

Реєстрація: 10:15–11:15 https://bit.ly/3x1rwl5 16:15–17:15 https://bit.ly/35qVseq

https://bit.ly/2TbDWrK
https://bit.ly/3x1rwl5
https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Jun_SAR_EM_Ukraine_2021&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10990&elqTrackId=31d8d80be460470ba74e0882dd9e400a&elq=dc67f82737f54c02b3534680cc26c39c&elqaid=15611&elqat=1


Довідка
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Web of Science: вхід на платформу

https://youtu.be/TPHiWifVbec

77

https://youtu.be/TPHiWifVbec


Працювати позамежами інституту

Реєстрація

Один логін

пароль для трьох

ресурсів: 

Web of Science, 
EndNote, 
Publons
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Новий інтерфейс vs Старий інтерфейс
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Реєстрація 
в новому інтерфейсі

80



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
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Якщо кабінет було створено



Наукова комунікація в цифрову епоху

84

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

https://www.facebook.com/clarivate

https://clarivate.com/
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