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План семінару 

• Вимоги до захисту

• Чим відрізняється БД Scopus від Web of Science

• Відкритий доступ та традиційний доступ до журналів у
чому різниця?

• Як на прикладі вибрати журнал для публікації у БД Scopus

• Як на прикладі вибрати журнал для публікації у
БД Web of Science

• Як оформити статтю

• References, міжнародні стилі бібліографії

• EndNote, QuikBib, Mendeley

• Надсилання статті, рецензування

• Індексування

• Рекомендації для підвищення цитування
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Наукометрія та Бібліометрія

Наукознавство – це дослідницька галузь, залучена до вивчення науки, її

структури, динаміки, взаємодії та комунікацій з різними соціальними

інститутами.

Наукометрія – область наукознавства, що займається статистичними

дослідженнями структури та динаміки масивів та потоків наукової інформації.

Бібліометрія – комплекс кількісних методів вивчення потоків наукових

документів (входить до області наукознавства та наукометрії).
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Вимоги до захисту

Кандидатська дисертація

1 стаття у виданні держав, що є 
членами-учасницями 

Європейського Союзу або 
Організації економічного 

співробітництва та розвитку 

1 стаття у журналах QІ, QІІ, QІІІ 
зараховується за 2

Докторська дисертація

Min 5 статей (з 20) у категорії А

1 стаття QІ, QІІ зараховується за 3 

1 стаття QІІІ зараховується за 2 

Min 10 статей QІ, QІІ дає право 
захисту у вигляді наукової доповіді 
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Члени ЄС та Організації економічного співробітництва 

та розвитку 

1. Австралія 

2. Австрія 

3. Бельгія 

4. Болгарія 

5. Великобританія 

6. Угорщина 

7. Німеччина 

8. Греція 

9. Данія 

10. Ізраїль 

11. Ірландія 

12. Ісландія 

13. Іспанія

14. Італія 

15. Канада 

16. Кіпр 

17. Колумбія 

18. Коста-Ріка 

19. Латвія 

20. Литва 

21. Люксембург 

22. Мальта 

23. Мексика 

24. Нідерланди 

25. Нова Зеландія

26. Норвегія 

27. Польща 

28. Португалія 

29. Румунія 

30. Словаччина 

31. Словенія 

32. США 

33. Туреччина 

34. Фінляндія 

35. Франція 

36. Хорватія 

37. Чехія 

38. Чилі 

39. Швейцарія 

40. Швеція 

41. Естонія 

42. Республіка Корея

43. Японія 
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QІ, QII, QIII, QIV

Квартиль - це ранг наукового журналу з цитування кожної області наук. Є як у

БД Scopus, так і Web of Science.

Q1, Q2 – це авторитетні видання. Основні переваги публікації: високі показники

цитування; бездоганна унікальність статей; детальний аналіз досліджуваної

проблеми та чіткість структури документа; експериментальна частина полягає в

використанні сучасних методологій.

Q3, Q4 - наукові журнали що дозволяють молодим вченим надати необхідну

інформацію про власні розробки та досягнення.
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Відмінність Scopus та Web of Science

Scopus /Elsevier WoS /Clarivate Analytics

• Реферативна, бібліографічна БД, яка відстежує 

наукометричні показники (цитованість, Хірша) 

• Розділи 28 :

Сільськогосподарські та біологічні науки 

Мистецтво та гуманітарні науки 

Біохімія, генетика та молекулярна біологія 

Бізнес 

Менеджмент та Бухгалтерський облік 

Хімічна інженерія

Хімія 

Інформатика 

Науки про прийняття рішень 

Стоматологія 

Земля та планетарні науки 

Економіка, економетрика та фінанси 

Енергія 

Інжиніринг 

Наука про навколишнє середовище 

Медичні професії 

Імунологія та мікробіологія 

Матеріалознавство 

Математика 

Ліки 

Мультидисциплінарний

Неврологія 

Догляд 

Фармакологія, токсикологія та фармацевтика 

Фізика та астрономія 

Психологія 

Соціальні науки 

Ветеринарний 

• Реферативна, бібліографічна БД, яка відстежує 

наукометричні показники (цитованість, Хірша)

• Груп 21, розбиті на 254 категорії:

Сільськогосподарські науки 

Мистецтво та гуманітарні науки, 

Міждисциплінарна 

Біологія та біохімія 

Хімія 

Клінічна медицина 

Інформатика 

Економіка та бізнес 

Інжиніринг 

Навколишнє середовище/Екологія

Науки про землю 

Історія та археологія 

Література та мова 

Матеріалознавство 

Математика 

Філософія та релігія 

Фізика 

Наука про рослини та тварин 

Психіатрія/Психологія 

Суспільні науки

Загальні 

Образотворче та виконавське мистецтво 
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Відмінність Scopus та Web of Science

Scopus /Elsevier WoS /Clarivate Analytics

• Індексуються статті із 1790 року. 

• Кількість статей – 73 508742 

• Містяться журнали - 25231, книжкові серії (1743), 

матеріали конференцій (6772), галузеві видання (800) 

• Можна редагувати профіль автора, об'єднувати кілька на 

один 

• Є сторінка організації 

• Можна створити свій кабінет для збереження результатів 

пошуку 

• БД доступна за підпискою

https://www.scimagojr.com/journalrank.php - повний 

перелік видань у Scopus за квартилями

https://www.sciencedirect.com/search?qs=art%20design

– пошук журналів за назвою статті

https://www.scopus.com/sources.uri - пошук з БД Scopus

• Індексується статті з 1970 року. 

• Кількість статей – 77 294720 Core Collection (7БД, 

загальний обсяг більш 180 млн. документів)

• Містяться журнали Core Collection -24930, їх Science 

citation index expanded - 9622, social sciences citation index -

3575, arts& humanities citation index -1853, emerging sources 

citation index -7986. 

• Неможливо редагувати профіль автора, об'єднувати 

профілі авторів. Можна лише підтвердити свій запис. 

• Немає сторінки організації окремо виділеної 

• Можна створити свій кабінет для збереження результатів 

пошуку 

• БД доступна за підпискою 

https://mjl.clarivate.com/collection-list-downloads -
повний перелік журналів з усіх категорій Core Collection 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search -

звичайний пошук журналів за схожими за темою 

публікаціями
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Відкритий доступ та традиційний доступ до 

журналів у чому різниця?

Традиційний доступ

(за передплатою)

Відкритий доступ

(Open Access)

Гібридний доступ

1. Читач платить за передплату на 

журнал 

2. Вчений безкоштовно публікує 

статтю. 

3. Журнал закритий. Статті не можна 

публікувати в інших місцях у 

певному часі. 

1. Читач читає безкоштовно 

2. Вчений платить за публікацію, 

обробку 

3. Статті можна розміщувати на 

інших майданчиках. 

Автор сам обирає модель 

публікації статті. 
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Хижацькі видання
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1. Дубльований сайт з ISSN але інші реквізити

2. Запрошення на електронну скриньку

3. Публікації будь якою мовою

4. Велика кількість статей у випуску, випуск кожної неділі

5. Сумнівний склад редколегії або його відсутність

6. Швидка публікація

7. Високий рейтинг та низька ціна

8. Без рецензії

9. «Псевдо показники» у наукометричних базах (вказані тільки на сайті)

10. Індексація сумнівними базами

11. Відсутні дані по видавцю 



Як на прикладі вибрати журнал для публікації у 

БД Scopus
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1. За джерелами на сайті scopus.com (використовуємо фільтри)
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2. За джерелами на сайті scopus.com + вказуємо галузь знань
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Результат пошуку за галузями знань та фільтрами
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3. Через сайт scimagojr.com
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Інтерфейс бази. Зручно, що є фільтрація за країнами, квартилем, роком, галуззю 

знань та ін.



16

Коли знайшли журнал за допомогою scimagojr.com, рекомендуємо перевірити 

його у БД Scopus. Чи він індексується по сьогоднішній день.  
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Як бачимо – індексується, можна переходити до сайту журналу з вимогами
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Приклад журналу який знайшли також через scimagojr.com, але при перевірці 

він вже не індексується. Хоча у scimagojr.com ще значиться.
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4.  Треба бути авторизованим у своєму кабінеті, через джерела можна скачати 

повний перелік усіх журналів та відібрати у зручний час.
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Це завантажений документ Exel, є фільтрація за назвою, галуззю, типом, 

квартилем та ін.
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Подивимось на прикладі журнал з відкритим доступом. Знайшли у БД Scopus у 

джерелах, перевірили що індексується 



Шукаємо сайт журналу за ISSN. https://portal.issn.org

22

https://portal.issn.org/


На сайті шукаємо інструкцію для авторів. У багатьох випадках сайти 

журналів на англ. мові.
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Увімкнули перекладач сторінки та вичитуємо уважно вимоги до авторів
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Бачимо, що незважаючи на відкритий доступ  плата з авторів не стягується. 

Безкоштовний як для авторів так і для читачів
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Для порівняння ось інший приклад відкритого журналу. Знайшли у БД 

Scopus, перевірили його індексацію, знайшли сайт, увімкнули перекладання 

усієї сторінки
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І бачимо що тут обробка публікації коштує 1720 доларів для авторів
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А ось традиційний варіант журналу, де плата знімається з читачів
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Знайшли сайт журналу, інструкцію для авторів
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Бачимо ціни для передплати видання. За окремими номерами, за усі номери 

та старі номери зі знижкою.  
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5. Через звичайний пошук у scopus.com за ключовими словами що мають 

бути у назві публікацій. Фільтруємо за роком
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Як на прикладі вибрати журнал для публікації у 

БД Web of Science
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1. Сайт webofscience.com. Зайшли до кабінету. Обираємо категорії журналів, 

вказуємо категорію, пошук.
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При реєстрації на однієї з платформ Clarivate Analytics ваш логін та пароль буде

діяти для входу на інші продукти. Кабінет WoS, Master Journal List та ін.

Покрокова реєстрація у БД WoS є на нашій сторінці Бібліотека

(https://odaba.edu.ua/library/), розділ Наукометричні дослідження, Ознайомча

інформація для науковців.
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Щодо квартілю у WoS. Тиснемо на назву журналу і з’являється вікно з Q (ранг 

категорії) та Impact Factor
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Повертаємося до пошуку. Зліва бачимо назву джерела, відкриваємо увесь перелік
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Дивимося де біль публікацій і заходимо на сайт журналу для вивчення вимог до 

автора
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2. Праворуч бачимо кнопку - Продукти. Обираємо Master Journal List
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Відкривається сайт пошуку за журналами. Входимо до особистого кабінету. Логін

пароль у всіх платформах один(WoS, Publons, Master Journal List). Обираю  Search 

Journal та ввожу або назву, ключове слово або ISSN
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Ввела слово Art отримала 2110 журналів. Дивлюся профіль журналу 
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Журнал індексується з 1987 року, 3 випуски на рік, max кількість на рік 20 

публікацій, а це приблизно 6 публікацій/випуск. 
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3. На сторінці Master Journal List обираємо другу кнопку Match Manuscript. 

Вводимо свою назву статті та анотацію. Нажимаємо Find Journals.
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Бачимо 43 результати, на які можемо накласти додаткові фільтри та подивитися 

квартіль та IF журналу.
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4. Скачати на комп’ютер перелік усіх журналів. Для цього у Master Journal List

обираємо наступну графу меню Downloads. Ми бачимо що журнали розбиті на 

категорії. Але і є загальний документ JCR 2021
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Для мене цей варіант не є зручний.
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З таблиці я обрала перший журнал для прикладу, знайшла його в БД WoS
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Потім як і з БД Scopus, знайшла сайт цього журналу у  пошуковій системі Google
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Зайшла на сайт, він німецькою мовою, увімкнула перекладач. Уважно читаю 

вимоги. Журнал відкритий. 
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Знайшла одразу ціни друкований варіант та online версію.
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Як оформити статтю 

(на прикладі журналу з БД Scopus)

Обрала традиційний журнал, галузь знань Art, з невисокими показниками Q4.
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Знайшла сайт, зайшла до розділу Submit Paper (Подати папір)
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Текстовий редактор Word, шрифт Times New Roman. Назва не повинна бути

більше 7 слів, ключових слів не повинно бути більше 10, анотація не більш 150

слів, рисунки окремо, загальний обсяг у середньому 20тис. знаків з пробілами,

посилання всі свіжі за 5 років + які мають DOI
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DOI - цифровий ідентифікатор об'єкта. Складається з префіксу та суфіксу.

DOI: 10.31650/2415-377X-2021-85-18-27

10.31650 – префікс. Купує видавництво 1 раз для всіх журналів

2415-377X – ISSN журналу, тільки print

2021 рік

– Том (у нас журнал за випусками тільки)

85 – номер випуску

18-27-початок та кінець статті
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Пошук статей за DOI - https://www.doi.org

https://www.doi.org/
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Одразу відкривається повна стаття з першоджерела
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https://www.scribens.com - виправляє понад 250 поширених граматичних помилок

тексту англійською мовою

https://languagetool.org - до 10 000 слів перевіряє безкоштовно на англійську граматику

https://trends.google.com - ключові слова які у тренді

https://keywordtool.io – допомагає вибрати складне ключове слово виходячи з першої

його частини та рейтингу в трендах

Сайти на допомогу

https://www.scribens.com/
https://languagetool.org/
https://trends.google.com/
https://keywordtool.io/
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Щодо інформації про авторів - ПІБ повністю(правильна транслітерація), вчена 

ступінь, вчене звання; назва організації англійською мовою (ОФІЦІЙНЕ, БЕЗ 

СКОРОЧЕНЬ!); місто; країна; e-mail автора; ORCID або ResearcherID
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У вимогах прописано що номер ORCID подається окремо, тому у аффіляції його

немає. Читайте уважно вимоги до публікації статті.
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Отримати номер ORCID можна безкоштовно зареєструвавшись на

https://orcid.org/register
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Обов’язково вказуйте ЗВО де Ви працюєте, щоб завжди можна було вас знайти.
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Якщо з реєстрацією виникли складнощі, заходьте до нас на сторінку Бібліотека,

Наукометричні дослідження. Там є покрокова реєстрація.

https://odaba.edu.ua/library/scientometric-research/introductory-information-for-scientists

https://odaba.edu.ua/library/scientometric-research/introductory-information-for-scientists
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ResearcherID можна отримати, зареєструвавши кабінет у Publons.

Publons – це зручний інструмент від Clarivate Analytics для керування вашими

роботами, хоча основна його мета – слідкування, перевірка та демонстрація

рецензій та редакційних матеріалів для академічних журналів.
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References. Міжнародні стилі цитування

• APA (American Psychological Association);

• Chicago Manual of Style;

• IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc);

• MLA (Modern Language Association);

• Turabian;

• Harvard style;

• Vancouver style;
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Що за що відповідає

• APA (American Psychological Association) – сфера застосування загальні 

науки (соціологія, право, психологія, історія та ін). 

• Chicago Manual of Style – сфера застосування фізичні, природні та загальні 

науки.

• IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc) – сфера 

застосування: інженерія, електроніка, телекомунікації, інформатика, 

інформаційні технології.

• MLA (Modern Language Association) – сфера застосування гуманітарних 

наук (мистецтво, література, філософія, релігія та ін).

• Turabian – переважно використовується для оформлення студентських 

наукових праць, який використовується в літературі, історії та мистецтві.  

• Harvard style - сфера застосування гуманітарні науки та загальні науки.

• Vancouver style – сфера застосування медицина та фізичні науки.
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Детальний опис усіх стилів можна прочитати у Міжнародних стилях

цитування та посилань у наукових роботах, створених Науково-технічною

бібліотекою ім. Денисенка, Київським політехнічним інститутом ім. Сікорського

та ін.

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18681/5/Academ_4_12_red1-2.pdf

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18681/5/Academ_4_12_red1-2.pdf
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1. Оформлення посилань у Microsoft Word – графа Посилання підкатегорія 

Стиль. 

2. https://zbib.org – для швидкого створення бібліографії. Містить понад 10 000 

стилів. 

3. https://www.citethisforme.com - можна створити лише 12 стилів.

Програми для автоматичного створення стилю бібліографії

https://zbib.org/
https://www.citethisforme.com/
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1. Оформлення посилань в Microsoft Word – графа «Ссылки» категорія

«Стиль»,вводимо дані, натискаємо «ОК».
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Натиснули «ОК», з’явився опис (1). У References під необхідним номером

обираємо список літератури - (3), при зміні стилю змінюється опис (5).
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2. https://zbib.org – для швидкого створення бібліографії.

https://zbib.org/
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3. https://www.citethisforme.com – створює лише 12 стилів.

https://www.citethisforme.com/
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Сервіси для створення Reference у Scopus та WoS

• End Note –Web of Science

• QuikBib – Scopus 

• Mendeley – Scopus
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1. End Note

• Cайт WoS, свій кабінет

• Знаходимо статтю, яку треба процитувати, ставимо галочку – експорт –

EndNote Online
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• Заходимо у продукти до  EndNote
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• Обираємо галочкою що нам треба та структуруємо у групу
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• Format, бібліографія з групи (звідки ми беремо дані), вказуємо стиль і формат 

відображення.
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• Створити свій опис документу можна за допомогою функції Collect – New 

Reference де вводимо дані
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2. QuikBib

• Сайт Scopus, особистий кабінет

• Знайшли через пошук документи

• Обрали що нам треба, натиснули на три крапки (4) – «Создать библиографию 

по выбранным док-там)
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• Формат HTML

• Стиль Чикаго

• Створити бібліографію

• Відкривається в окремому вікні браузера.
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3. Mendeley

• Сайт Scopus, особистий кабінет

• Знайшли через пошук документи

• Обрали що нам треба, натиснули «Экспорт CSV»
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• Обрали «Mendeley»,  Експорт
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• Скачали на комп’ютер програму Mendeley Desktop 

(https://www.mendeley.com/DOWNLOAD-DESKTOP/), увійшли до облікового 

запису (логін/пароль від БД Scopus)

• Побачили наші 2 роботи які ми експортували
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• Щоб Mendeley з’явився у MS Word знаходимо до налаштувань Tools –

обираємо графу Install MS Word Plugin (один раз)
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• Щоб добавити до бібліотеки Mendeley опис документу, якого немає у БД 

Scopus заходимо до File –Add Entry Manually – заповнюємо дані
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• Щоб вставити у документ посилання. Заходимо до Word, набираємо статтю, 

коли дійшли до посилання обираємо графу «Ссылки», Insert Citation – Go to 

Mendeley
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• Відкривається вікно вашого Mendeley Desktop, обираємо документ який нам 

необхідний, нажимаємо «Cite»
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• Одразу  у References вставляємо опис. Для цього обираємо Style та 

натискаємо Insert Bibliography. 

• При зміні стилю буде змінюватися посилання у тексті (), [], приклад1
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Надсилання статті, рецензування

Стаття може бути надіслана ел. поштою редактору або за допомогою онлайн

системи подачі заявок та рецензування, де при вході в систему заповнюються

поля даних - афіляція, інструкція, ключові слова, рисунки, текст тощо.
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Етапи перегляду публікації

1-й 
етап

• Відповідність вимогам журналу 
чи первинне рецензування

2-й 
етап

• Рецензування (перевірка на плагіат, 
помилки, стиль написання), зв'язок із гол. 
редактором

3-й 
етап

• Внесення виправлень автором

4-й 
етап

• Вторинний розгляд головним 
редактором

5-й 
етап

• Прийняття до 
публікації

6-й 
етап

• Формування 
випуску

7-й 
етап

• Публікація 
статті в журналі
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Яке буває 
рецензування?

Single-blind 
review –

одностороннє 
сліпе 

Double-blind 
review –
подвійне 
«сліпе» 

Open review –
відкрите 

рецензування 

More 
transparent 

peer review –
прозоре 

рецензування 

Collaborative 
review –

спільний 
розгляд 

Post 
publication 

review –
публікація 

рецензії
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Індексування

Індексація – це процес присвоєння індексу документу для виявлення у базі

даних.

Процес індексації може тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

Журнал має контролювати це питання.
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Рекомендації для підвищення цитування

• Індексований контент повинен бути перекладений академічною англійською

мовою (назва, анотація, ключові слова)

• Дуже уважно заповнюйте метадані статті

• У списку літератури вказуйте статті, які індексуються бд скопус або вос.

• Самоцитованість не повинна перевищувати 5%

• Ведіть соціальні мережі для вчених (ResearchGate, LinkedIn, Facebook)

• Заповнюйте даними ваші профілі в ORCID та Publons



92

Дякую за увагу!

bib@ogasa.org.ua

https://odaba.edu.ua/library

mailto:bib@ogasa.org.ua
https://odaba.edu.ua/library

