 Наукометричні показники,
наукометричні рейтинги,
наукометричні бази даних
 Міжнародний науковий рейтинг
та шляхи його підвищення
Підготувала
Наугольних Світлана Глібівна
Бібліотека. Відділ ІТ

Наукометрія ̶ один з напрямів
наукознавства, що використовує математичні
методи для вивчення процесу розвитку науки
---------Наукометричні показники
використовуються для кількісної оцінки і
порівняльного аналізу наукової активності
галузей науки, установ та
окремих науковців

Принципи сучасної наукометрії було закладено в працях Дерека Прайса, Генадія
Доброва, Юджина Гарфілда, Василя Налімова

Кількісні оцінки рейтингу вченого (наукової установи) базуються на
опублікованих даних та патентній інформації











На формування наукових рейтингів впливають наступні показники:
загальна кількість публікацій (всього, або за певний період);
Індекс цитування праць установи (науковця);
Індекс Гірша;
Імпакт-фактор наукового журналу, в якому роботи опубліковані;
кількість отриманих вітчизняних і міжнародних грантів, стипендій, вітчизняних
і іноземних премій;
участь в міжнародній науковій співпраці;
участь у редколегіях наукових журналів;
Вебометричний рейтинг

Консолідований рейтинг ВНЗ України - 2015

РЕЙТИНГ ВКЛЮЧАЄ ДАНІ 200 ЗВО УКРАЇНИ

https://osvita.ua/vnz/rating/51741/ - Консолідований рейтинг ЗВО України
на сайті osvita.ua

Рейтингова таблиця

Консолідований рейтинг ВНЗ України - 2015
РЕЙТИНГИ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ПРИ СКЛАДАННІ
КОНСОЛІДОВАНОГО РЕЙТИНГУ ВУЗІВ УКРАЇНИ:
«ТОП-200 УКРАЇНА» - у рейтингу діяльність вищих навчальних закладів оцінюється за допомогою
агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого
вимірювання (80%), експертної оцінки якості підготовки випускників ВНЗ представниками
роботодавців та академічного співтовариства (15%), а також з використанням міжнародних
наукометричних і веб-метричних даних (5%).
РЕЙТИНГ «SCOPUS» - результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках
бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які
публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій
таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша - кількісним показником, що
базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.

МІЖНАРОДНИЙ РЕЙТИНГ «ВЕБОМЕТРИКС» - враховує кількість проіндексованих
пошуковими системами сторінок сайту вузу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також
кількість завантажених на сайт файлів (іншими словами, змістовну та інформаційну активність
сайту навчального закладу). Рейтинг "Вебометрикс" публікується двічі на рік.

- Сайт ВДПУ - 68 місце, з 314 сайтів ЗВО України;
- в світовому рейтингу – 6113

https://www.webometrics.info/en/europe/ukraine%20 – рейтинги сайтів університетів України за
версією webometrics.info

2020 - 103 МІСЦЕ

https://www.4icu.org/ua/

ВЕБОМЕТРИЧНИЙ РЕЙТИНГ САЙТІВ БІБЛІОТЕК ВНЗ УКРАЇНИ
РЕЙТИНГ СФОРМОВАНО В 2016 РОЦІ, ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ БЛИЗЬКОЮ ДО WEBOMETRICS

ВЕБ-ІНДИКАТОР VTIC (20%) — тематичний індекс цитування системи Yandex. ТІЦ
разраховує пошукова машина Yandex за спеціальним алгоритмом, в якому особливе
значення має тематична близкість ресурсу і сайтів, що на нього посилаються.
ВЕБ-ІНДИКАТОР V (40%) — зовнішні посилання: кількість унікальних зовнішніх посилань
на сайт, що зареєстровані пошуковими та аналітичними системами Google, Linkpad, Exlead.
ВЕБ-ІНДИКАТОР S (10%) — кількість проіндексованих сторінок: кількість сторінок
сайту, внесених до бази даних пошукових систем Google, Yandex, Bing, Yahoo.

ВЕБ-ІНДИКАТОР R (20%) — кількість цінних файлів (Rich files): кількість викладених на
сайті документів у форматах .pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx, внесених до своїх баз даних
пошуковими системами Google та Yahoo та Bing.
ВЕБ-ІНДИКАТОР SC (10%) — цитування: кількість публікацій, тобто, цитат, знайдених за
допомогою пошукової системи Google Scholar.

НАЙБІЛЬШ ВПЛИВОВІ НАУКОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ:

 Індекс цитування;
 Індекс Гірша для науковців - h-index;
 Індекс Гірша для наукових установ та окремих
галузей науки - І-індекс;
 Імпакт-фактор наукових журналів - IF (ІФ)

ІНДЕКС ЦИТУВАННЯ (міжнародне позначення – SCI) – число посилань на публікації
вченого у реферованих наукових періодичних виданнях (в т. ч. електронних базах даних).
Індекс цитування – виник як засіб бібліотечного пошуку, метод відстеження посилань на
популярні статті
Складові SCI:
 кількість статей (загальна, або за певний період) – показник
наукової продуктивності;
 сумарна кількість цитувань – показник наукового авторитету,
або впливовості;
 нормалізована середня цитованість (за весь період
публікацій) – показник наукової ефективності

SCI є одним з найпоширеніших наукометричних показників
Китай, Тайвань, Японія, Іспанія, Сербія, Іран, Росія, Туреччина – мають національні індекси
наукового цитування

Immediacy Index (II) – індекс оперативності. Показує, наскільки актуальні
роботи опубліковані в науковому журналі, і як швидко про них стає відомо
в світі науки

EigenFactor (EF) – показник впливовості
наукового журналу. Враховує не лише загальну
кількість цитувань журналу, а й джерела цих
цитувань.
При підрахунку EigenFactor цитати авторитетних
видань мають значно більшу вагу, ніж цитати
журналів з низьким рейтингом

SCI наводяться в щорічнику "Звіти про цитованість журналів" (Journal
Citation Reports - JCR), заснованому американським вченим Юджином
Гарфілдом

Journal Citation Reports - містить список усіх публікацій поточного року, і
складається з двох частин, що видаються у вигляді окремих томів:
• «Покажчика цитованої літератури» (публікацій)
• «Покажчика джерел» (наукових журналів)
http://hcr.stateofinnovation.thomsonreuters.com/

Індекс Гірша (Хірша) (h-index) – базується на кількості публікацій
вченого і кількості цитувань цих публікацій за певний період (від 1 до
5 років)

h-index (авторів) - розраховується за спеціальною
методикою. Вчений має індекс h, якщо
його H статей
цитуються як мінімум h разів кожна

І-index (установ, галузей, наукової періодики) - розраховується за тією ж
методикою, по кількості цитувань праць науковців установи

Індекс запропонований в 2005 р. американським фізиком Хорхе Гіршем з
університету Сан-Дієго, Каліфорнія
Розподіл кількості публікацій H(h),
в залежності від числа їх
цитувань. h приблизно відповідає
гіперболі: H(h) ≈ const × h−1

Наприклад, h-індекс рівний 10, означає, що
вченим було опубліковано 10 робіт, кожна з
яких була процитована 10 і більше разів.
На практиці, якщо у дослідника є 1 стаття з 9 цитуваннями, 1 стаття з 8 цитуваннями, 1
стаття з 7 цитуваннями, 1 стаття з 1 цитуванням – то його h- індекс дорівнює 5 (оскільки на 5
його статей послалися як мінімум по 5 разів)

 Індекси
Гірша
істотно
відрізняються, в залежності від
галузей знань (найвищі індекси
у природничих наук);
 у науковому світі прийнято
вважати, що хороший вчений у4
галузі фізики володіє h-індексом
більше 10;
 у нобелівських лауреатів hіндекс становить порядку 60 і
вище









Розроблені методики розрахунків H-індексу для:
вченого;
групи вчених;
журналу;
наукової установи;
країни;
наукової галузі;
веб-ресурсу, що має статті та цитування

https://code.google.com/archive/p/citations-gadget/
- Google-гаджет для обчислення індексу Гірша

Найчастіше використовується у
якості альтернативи «індексу
цитування» при порівняннях за
окремими галузями

Імпакт-фактор (ІФ або IF)
наукового журналу –
формальний чисельний показник
його інформаційної значимості

 Показник розраховується за кількістю посилань, у конкретному році, на
опубліковані в журналі статті. Розраховується за попередні 2-3 роки;
 вважається, що чим вище значення Імпакт-фактору, тим вищі наукова
цінність та авторитетність журналу

р.

http://www.xn-80abaqzevto0rc.укр/2015/06/2
014-journal-impact-factors.html

Кому і для чого потрібен Імпакт-фактор?
 бібліотекам – визначитись, які періодичні видання
передплачувати;
 авторам наукових статей – обирати, в яких журналах
публікуватися;
 редакторам журналів та видавцям – для оцінки рівня
журналу, визначення перспективи його розвитку,
відстеження популярності

Існує відповідна реферативна БД Journal Citation Reports

НАУКОМЕТРИЧНА

БАЗА

ДАНИХ

–

бібліографічна і реферативна база даних, що є
інструментом для відстеження цитованості наукових
публікацій

НАУКОМЕТРИЧНА БАЗА ДАНИХ – пошукова
система, яка формує статистику показників попиту,
активності та індексів впливу діяльності окремих
вчених і дослідницьких організацій, наукової
періодики, Інституційних репозитаріїв

ВІДОМІ НАУКОМЕТРИЧНІ БД:











Scopus;
Web of Science (WoS);
Journal Citation Reports (JSR);
Scimago Journal & Country Rank (SJR);
Google Scholar;
DOAJ;
CiteSeerX;
Microsoft Academic Search;
РІНЦ;
Index Copernicus International

В УКРАЇНІ Є ВЛАСНІ НАУКОМЕТРИЧНІ РЕСУРСИ:
 БІБЛІОМЕТРИКА УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ (ТЕСТОВИЙ ПЕРІОД)
 УКРАЇНСЬКИЙ ІНДЕКС НАУКОВОГО ЦИТУВАННЯ

SCOPUS – найбільша в світі реферативна база даних і
наукометрична платформа – доступна шляхом передплати
через веб-інтерфейс

Scopus («ско́пус») — інструмент для відстеження цитованості статей.
База даних індексує: наукові журнали, матеріали конференцій та серіальні книжкові видання

http://www.scopus.com/home.url
https://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.uri - вільна
пошукова система Scopus Preview, використовується для визначення
індексу цитування авторів в Scopus (не потребує реєстрації)

ДОСТУП
ВІЛЬНИЙ

Як наповнюється БД Scopus?
наступних джерел:

https://app.box.com/s/ul7irwjaio9dg0o8g88jn4qt77ygo9g7 - Інструкція з використання Scopus

- Передплата БД (самий ефективний)

- Реєстрація науковців та ВНЗ в БД Scopus (науковці
можуть реєструватися і безкоштовно, в бібліотеках, що
передплатили БД Scopus
- Реєстрація в ORCID – науковців та ВНЗ (покращує процес
формування індексів)

Виступи на Міжнародних наукових
конференціях (індексуються тези
окремих збірників матеріалів в
Scopus)

- Публікація в наукових журналах індексованих Scopus
(в т. ч. міжнародних електронних та електронних БД,
що індексуються Scopus)
(зокрема в Index Copernicus, РІНЦ)
- Створення профілю ВНЗ, та періодики ВНЗ в GoogleАкадемії

- Просування наукового (их)

журналу (ів) ВНЗ в БД Scopus
(cтворення сайту журналу. Журнал
має відповідати вимогам Scopus)

- Формування Інституційного репозитарію;
- Репозитарій реєструється в ROAR, DOAR
- Публікація на сайтах ресурсів відкритого
доступу індексованих в БД Scopus

http://osvita.ua/vnz/rating/51053/- Рейтинг 128 ВНЗ України в Scopus (квітень 2016)

Список індексованих видань на сайті Elsevier (видавця Scopus)

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content - сайт Elsevier (видавець Scopus)

ДОСТУП
ВІЛЬНИЙ

SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK
(SJR) – сайт показника рівня цитованості
наукових журналів
 База даних формується на основі даних інформаційної
системи Scopus університетом Гранади (Іспанія);
 публікуються науково-аналітичні звіти (за журналами та
країнами), рейтинги публікаційної активності та
статистика цитованості журналів ( в т. ч. за країнами
світу);
 показники можуть бути використані для оцінки і аналізу
наукових областей

Рейтинг країн (з 239):
1 – місце США
2 – Китай
13 – Росія
19 – Польща
40 – Україна

http://www.scimagojr.com/journalrank.php - рейтинг журналів світу
http://www.scimagojr.com/countryrank.php - рейтинг країн світу

WEB OF SCIENCE (WOS – попередня назва Web
of Knowledge) - реферативна наукометрична база даних
наукових публікацій. ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПЕРЕДПЛАТУ

 Web of Science включає матеріали з природничих, технічних, суспільних,
гуманітарних наук та мистецтва;
 ключовий наукометричний апарат платформи - Імпакт-фактор

http://wokinfo.com/russian/ - російськомовний інформаційний портал по роботі з Web
of Science

http://wokinfo.com/russian/editors/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign
=false – список журналів країн СНГ в Web of Science Core Collection

ДОСТУП
ВІЛЬНИЙ

JOURNAL
CITATION
REPORTS
–
система
об'єктивного оцінювання і порівняння провідних
світових науково-дослідних журналів (за Індексом
цитування), за всіма галузями природничих,
соціальних та прикладних наук
JCR має два видання:
 JCR Science Edition
 JCR Social Sciences Edition

http://thomsonreuters.com/en/products-services/scholarly-scientificresearch/research-management-and-evaluation/journal-citation-reports.html

GOOGLE SCHOLAR (Goolge-Академія) – наукова пошукова система.
Індексує повні тексти наукових публікацій всіх форматів і дисциплін

 База даних включає статті з журналів, репозитаріїв або сайтів наукових установ
(колективів чи окремих науковців);
 Google-Академія формує гіперпосилання на документ та надає URL сайту
джерела;
 посилання на повні тексти публікацій мають позначки [PDF]

http://scholar.google.com.ua/
http://nbuviap.gov.ua/bpnu/vo.html - Ggoogle-scholar : вопросы иответы

ДОСТУП
ВІЛЬНИЙ

 Google-Академія містить відомості і про друковані статті. У списку
результатів пошуку офлайнові статті мають позначку [Citation]

 Для зручного відстеження бібліографічних посилань на свої
статті Google-Академія пропонує дослідникам створити власний
профіль у системі;
 формуються профілі наукових установ та наукової періодики
(доступ до профілів авторизований)
У порівнянні з комерційними наукометричними базами GoogleАкадемія охоплює значно більше джерел, проте системою
індексуються і документи, які не пройшли належну експертну оцінку
(рецензування)
https://www.youtube.com/watch?v=lY86IXVOt2Y/ - реєстрація науковця

Шлях ВНЗ в Google-Академію
Google-Академія
КРОК 1
- Створення скриньок gmail

науковців ВНЗ;
- Створення профілів науковців
в Google, з уніфікованими
назвами кафедри та ВНЗ всіма
науковцями
(автоматично підраховується
цитованість та індекс Гірша для
науковців)
(Профіль ВНЗ можна створити
не чекаючи наступних кроків)

КРОК 2

- Створення скриньок gmail для
кафедр;
- Створення профілів кафедр в
Google;
- Об’єднання науковців кафедри
на профілі кожної з кафедр
(автоматично підраховується
цитованість та індекс Гірша для
кафедр)

КРОК 3

- Створення скриньки gmail
ВНЗ.
- Створення профілю ВНЗ в
Google
- Об’єднання кафедр ВНЗ на
профілі ВНЗ
(автоматично підраховується
цитованість та індекс Гірша для
ВНЗ)

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=kolectivy – рейтинги наукових колективів України в
Google Scholar
http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=kolectivy#2 – рейтинги університетів України в
Google Scholar

DOAJ

- Directory

of Open Access Journals
міжнародний мультидисциплінарний каталог журналів
відкритого доступу
 Містить понад 10000 назв наукових журналів
та метадані статей цих журналів.
 Каталог прагне охопити усі відкриті наукові
журнали,
що
дотримуються
загальних
принципів якості наукових видань, сприяти їх
поширенню за допомогою руху Відкритого
доступу

 DOAJ існує за рахунок спонсорської
підтримки
і
не
залежить
від
державних чи приватних організацій;
 будь-який відкритий рецензований
журнал може бути доданий до
каталогу за умови відповідності
критеріям DOAJ

ДОСТУП
ВІЛЬНИЙ

https://doaj.org/

РЕЄСТРАЦІЯ
ВИДАНЬ ПЛАТНА.
ІСНУЄ СИСТЕМА
ЛЬГОТ

CiteSeerX

–

відкрита пошукова система та
електронна бібліотека наукових і навчальних
публікацій, насамперед, у галузях комп'ютерних та
інформаційних наук
 Автоматично створює індекси цитувань, які можна використовувати для пошуку
та оцінки публікацій;
 статистика цитувань розраховується не тільки для проіндексованих публікацій,
але й для всіх статей згаданих у базі;
 за допомогою гіперактивної опції цитувань можна легко переглянути усі
пов’язані документи

http://citeseerx.ist.psu.edu/index

ДОСТУП
ВІЛЬНИЙ

MICROSOFT ACADEMIC
SEARCH експериментальна вільна
пошукова система, що
індексує понад 80 млн.
наукових
публікацій.
Розроблена корпорацією
Microsoft Research

http://academic.research.microsoft.com

ДОСТУП
ВІЛЬНИЙ

РОСІЙСЬКИЙ ІНДЕКС НАУКОВОГО ЦИТУВАННЯ (РІНЦ) на
eLIBRARY.RU – російська національна інформаційно-аналітична
система вимірювання та аналізу публікаційної активності вчених і
організацій на сайті російської наукової електронної бібліотеки

НА СЬОГОДНІ В БД:







назв журналів:
видаються:
число російських журналів, що індексуються в РІНЦ:
число журналів з повними текстами:
з них в відкритому доступі:
з них російських журналів в відкритому доступі:

http://elibrary.ru/

54240
11653
5816
9646
4386
3954

ДОСТУП
ВІЛЬНИЙ

INDEX COPERNICUS
– міжнародна спеціалізована платформа, створена
спеціалістами з Польщі, для промоції наукових досягнень та підтримки
національного та міжнародного співробітництва між вченими, видавцями
наукових журналів і науковими установами
Містить кілька інструментів для просування та
оцінки продуктивності авторів, видавців і установ:
 IC Journal Master List - БД журналів;
 IC Publishers Panel - БД видавців;
 IC Publishing - БД публікації;
 IC Scientist - БД вчених;
 IC Institutions - БД наукових установ

Ресурс двомовний.
Мови – англійська та польська

ДОСТУП
ВІЛЬНИЙ

http://indexcopernicus.com

Pedagogics, psychology,
medical-biological
problems of physical
training and sports –
індексується в Index
Copernicus

http://jml2012.indexcopernicus.com/Pedagogics+psychology+medicalbiological+problems+of+physical+training+and+sports,p24781217,3.html
http://www.sportpedagogy.org.ua – сайт журналу

Освітні та педагогічні журнали в Index Copernicus
1. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Pedagogical sciences: theory, history, innovative
technologies]
2. Особлива дитина: навчання і виховання [Exceptional child: teaching and upbringing]
3. Збірник наукових праць. Педагогічна освіта: теорія і практика [Collection of Scientific Papers of Kamianets-Podilsky
Ivan Ohienko National University and the Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
„Education: Theory and Practice”
4. Інформаційні технології в освіті [Informational Technologies in Education]
5. Педагогічний процес: теорія і практика [The Pedagogical Process: Theory and Practice - Borys Grinchenko Kyiv
University]
6. Педагогіка та психологія [Pedagogy and Psychology H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical
University]
7. Теорія та методика навчання та виховання [Teorіja ta metodika navchannja ta vihovannja H. S. Skovoroda Kharkiv
National Pedagogical University]
8. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія.
Психологія. Педагогіка [Visnyk of National Technical University of Ukraine «Кyiv Polytechnic Institute». Philosophy.
Psychology. Pedagogics] Public organization „All-Ukrainian Parliament of Working-age Disabled People”
9. Неперервна професійна освіта: теорія і практика
10. Наукові записки. Серія: "Історія" [Scientific Papers of the Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo
Kotsyubynskiy. Series: History.]

http://www.journals.indexcopernicus.com/masterlist.php?cntr%5B%5D=UKR&icv_from=0&icv_to=176
– журнали України в Index Copernikus

Система "Бібліометрика української науки" створена спеціалістами ДНПБ ім. В. Вернадського
- знаходиться на стадії тестування

СИСТЕМА ВКЛЮЧАЄ:



http://nbuviap.gov.ua/bpnu/
index.php?page_sites=jour
nals - Рейтинг наукових
періодичних видань, що
мають бібліометричні
профілі в GoogleАкадемії





реєстр науковців України, які представили в мережі Інтернет
інформацію про свої публікації;
єдине вікно доступу до бібліометричних показників українських
учених і колективів у провідних наукометричних системах;
інструментарій аналітичної обробки бібліометричних даних для
одержання інформації щодо галузевої, відомчої та регіональної
структури вітчизняної науки;
джерельна база для експертного оцінювання результативності
діяльності вчених і дослідницьких колективів;
національна складова проекту Ranking of Scientists (Cybermetrics
Lab)

Інформаційні ресурси
Системи формуються шляхом
опрацювання:
 створених науковцями на
платформі Google-Академії
бібліометричних профілів;
 бібліометричних показників
систем Scopus, Web of
Science, Ranking Web of
Research Centers,
 дані РІНЦ враховується для
показника сумарної
цитованості

Для включення в
рейтинговий список,
адміністрація проекту,
пропонує редакціям
журналів і збірників
наукових праць
створювати бібліометричні
профілі своїх видань і
надсилати інформацію про
них на адресу
bibliometrics@nbuv.gov.ua

 Оновлення інформації
про значення індексів
Гірша в
бібліометричних
профілях учених
здійснюється
щомісячно;
 значення інших
показників
актуалізуються
щоквартально
ДОСТУП
ВІЛЬНИЙ

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=pro_proect –
Сайт проекту «Бібліометрика української науки»

OPEN SCIENCE IN UKRAINE — проект з створення сайтів на платформі Open Journal
Systems (OJS) для наукових журналів України та країн ближнього зарубіжжя, з метою їх
просування в відомі НБД

Є можливість
безкоштовного
завантаження
інсталяційного
пакета OJS

http://www.openscience.in.ua/ru/about

На сайті «Open Science in
Ukraine» надається
детальна інформація з
використання
«Бібліометрики української
науки»

http://www.openscience.in.ua/ru/ukraine-bibliometrics.html

 За
закладкою
«Полезная
информация»
надається
різноманітна
інформація
для
видавців:
 Open Academic Journals Index;
 завантаження статей в DOAJ;
 коректні заголовки статей в DOI:
змінюємо назви та багато ін.

УКРАЇНСЬКИЙ ІНДЕКС НАУКОВОГО ЦИТУВАННЯ – у
програмно-апаратному комплексі моніторингу суб'єктів наукової
діяльності України. Складова відомого проекту УРАН.
Знаходиться в стадії тестування

Призначення системи – забезпечення збору, обробки та надання доступу до
даних, щодо показників активності індивідуальних та колективних суб'єктів
наукової діяльності України

http://uincit.uran.ua/

Вінницький державний педагогічний універстет
в «Українському індексі наукового цитування»
Показники ВДПУ в
«Українському індексі
наукового цитування»:

-



публікації за 1994-2014
рр.



індекс Гірша, як правило,
розраховується за три

попередні роки)

http://uincit.uran.ua/scienti
sts/Fronts/compare

В 2015 р. створено ресурс
«Українські Наукові Журнали» мета
якого зібрати найнеобхіднішу
науковцям інформацію про
українські наукові видання, задля
підвищення рівня самих видань та
публікаційної культури в цілому

На сайті представлено великий об’єм
інформації для авторів, редакторів,
Могилянський протокол, рекомендації
з підготовки публікацій

http://usj.org.ua/

В рубриці «Авторам» розглядаються питання:
Перевірені джерела інформації.
Наукометричні і реферативні бази даних, архіви (Scopus,
WoS, DOAJ, Elibrary, PubMed, MedLine)
Правила оформлення рукопису. Списки літератури.
Робота з референс менеджерами
Авторське право у цифровому середовищі,
правові засади відкритого доступу, препринти і
постпринти.
Коли і як можна використовувати частини «чужих
робіт» (рисунки, таблиці).
Плагіат. Рецензування. Що не можна робити...
Наукометричні показники.
Де і як повинен індексуватися автор (Scopus,
ResearcherID, ORCID, Google Scholar, Researchgate)
Захист дисертацій, документи, законодавчі норми

http://usj.org.ua/
content/authors

Представлені:
 перелік наукових журналів України
та їх сайти;
 анкета зі створення профілю
видання та багато іншої корисної
інформації

http://usj.org.ua/short_list
http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/perelik-vidan/pereliknaukovix-faxovix-vidan.html - Наводиться перелік фахових видань для публікації дисертаційних
робіт, в тому числі психолого-педагогічного напрямку
http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/perelik-vidan/perelik-elektronnixfaxovix-vidan.html - перелік електронних фахових видань

ORCID - Open Researcher and Contributor ID «Єдиний міжнародний реєстр вчених та
наукових установ»:
 при реєстрації формується унікальний
цифровий ідентифікатор (ID), який забезпечує
зв’язок імені вченого (наукової установи) та
результатів дослідницької діяльності
 дає можливість отримати повну і достовірну
інформацію про особу дослідника в науковій
комунікації
 На сайті є російськомовний інтерфейс

http://orcid.org/

 «Ідентифікатор цифрового об’екта – DOI» прийнятий в англомовному науковому
середовищі для обміну даними між вченими.
 DOI (детальніше в ВІКІПЕДІЇ, стаття «Идентификатор цифрового объекта») визначає
шлях (гіперпосилання) до документа в загальному інформаційно-віртуальному просторі
(як правило, в Інтернеті).
Приклад DOI 10.1007/b136753
Префікс
видавця

Суфікс цифрового
об’єкта

 Префікси видавців визначаються реєстраційним агентством (DOI Registration Agency)

http://crossref.org/ - офіційне агентство DOI з реєстрації наукових та професійних
публікацій

При розміщенні
публікацій варто
враховувати, що
найкраще індексується
формат .pdf)

 публікація в англомовних журналах;
 виступи (публікації) на міжнародних наукових
конференціях;
 представлення матеріалів на сайті інституту (наукової
організації), з урахуванням вимог Google. Google
індексує джерела, за власним алгоритмом: при
публікації збірників наукових статей, кожну статтю
потрібно публікувати окремо);
 формування профілю ВНЗ та профілів наукових
журналів ВНЗ в Google-Академії та інших вільних
наукометричних платформах;
 формування Інституційного репозитарію;

На сьогодні найбільш цитований тип публікацій - наукові
огляди, тобто опис досягнень в окремій галузі (розділі) науки

Публікації в індексованих наукових друкованих виданнях
(вітчизняних чи закордонних)

Публікації в електронних наукових виданнях
(наукометричних БД)
Публікації в Інституційному репозитарії
Реєстрацію Інституційного репозитарію
в OPEN DOAR або ROAR.

Реєстрацію в ORCID (установ та науковців)
Реєстрація в DOAJ наукових збірників
Формування DOI

Одним з ефективних (та найдешевших) шляхів підвищення міжнародного
рейтингу університету (науковців ВНЗ) є розміщення наукового доробку
вчених та молодих науковців в Інституційному репозитарії ВНЗ

Практика показує, що індексування наукових робіт, розміщених в
Інституційному репозитарії, зокрема Google-Академією, відбувається набагато
швидше та якісніше, ніж при розміщенні їх на сайті університету

Для підвищення міжнародного наукового рейтингу Інституційного
репозитарію, його потрібно зареєструвати в міжнародних системах
розповсюдження наукової інформації ROAR, Open DOAR та ін.:
 ROAR (Registry of Open
Access Repositories);
 Open DOAR (Directory of
Open Access Repositories);
 OpenAire;
 Worldcat

Перший крок до реєстрації в
ROAR – створення скриньки
установи на i.ua

http://roar.eprints.org

http://www.opendoar.org

(http://www.openaire.eu

http://www.worldcat.org

Проблеми Українських журналів
(за матеріалами сайту «Українські наукові журнали»)
1.
2.
2.
4.

5.
6.
7.
8.

Відсутність ISSN - не закріплені ISSN назва та скорочення англійською
Часті перейменування.
Не якісне (відсутнє) резюме англійською  не може зацікавити іноземних науковців.
Перелік посилань форматується за ДСТУ а не за ISBD - міжнародним
бібліографічним описом  унеможливлює автоматичну індексацію наукометричними
БД (НБД).
Сайти - відсутні/ непридатні для індексації/не оновлюються.
Редколегії - регіональні або 1-2 іноземних вчених.
Рецензування відсутнє – не належної процедури/якості.
Журнали - не індексуються (в НБД індексується не значна кількість)  не привабливі
для науковців
http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-translations-2011-ru.pdf - ISBD Міжнародний бібліографічний опис (в перекладі російською мовою)

Що необхідно робити
 переглянути вимоги до фахових видань та оформлення
публікацій;
 отримати ISSN;
 провести уніфікацію назв журналів, створити (сталий) список;
 стимулювати включення видань в наукометричні бази даних;
 рекламувати українські дослідження (цитування, Orcid,
ReserchGate, ResearcherID, Mendeley);
 реєструвати DOI – українським виданням;
 запровадити програму по “поверненню цитувань” – автоматичного
підрахунку цитувань українських вчених в індексованих виданнях
та НБД

http://issn.org

Перш ніж почати роботу над статтею рекомендується вибрати
журнал, в який ви збираєтесь надіслати свою статтю. Впевніться,
що читачі журналу є Вашою цілєвою аудиторією

Назва: повинна бути однозначною, зрозумілою спеціалістам
інших областей та відображати зміст статті. Будьте точними, не
пишіть загальними та невизначеними фразами

http://www.ease.org.uk/sites/default/files/ease_guidelines-2015-russian.pdf
- повний текст рекомендацій в перекладі російською мовою

Анотація: коротко поясніть:
 для чого проводилось дослідження (BACKGROUND),
 на яке(і) запитання отримана(і) відповіді (OBJECTIVES),
 яким чином (методом) було проведено дослідження (METHODS),
 що ви встановили (RESULTS: основні дані, взаємозв’язки між ними),
 ваше бачення (результатів дослідження) та висновки за результатами
(CONCLUSIONS)
Ви повинні використовувати ключові слова в анотації, для того щоб спростити он-лайн пошук
Вашої статті для тих, кого цікавлять її результати (значна кількість баз даних включають лише
назви та анотації)

http://www.ease.org.uk/sites/default/files/ease_guidelines-2015-russian.pdf повний текст Рекомендацій

Список ключових слів:
• включайте лише відповідні наукові терміни або додаткові ключові
слова, що відсутні в назві статті;
• доповнюйте список ключових слів загальними термінами, лише в
випадку, якщо Ваше дослідження носить міждисциплінарний характер
Не копіюйте частини Ваших більш ранніх публікацій та не посилайте
один і той же рукопис одночасно в декілька журналів - ви можете нести
відповідальність за надлишкову публікацію. Дане правило не
відноситься до попередніх публікацій, таких як тези конференцій

http://www.ease.org.uk/sites/default/files/ease_guidelines-2015-russian.pdf
- повний текст Рекомендацій

Результати: запропонуйте нові результати досліджень. Всі таблиці та
рисунки мають згадуватися в основному тексті статті в порядку, в якому
вони пронумеровані та розміщені в тексті. Впевніться, що статистичний
аналіз даних адекватний

 Не підробляйте і не спотворюйте будь-які дані та не виключайте жодні
важливі дані;
 не маніпулюйте зображеннями для створення оманливого враження
(від надлишкової кількості зображень). Подібні маніпуляції даними
можуть бути розціненими як наукове шахрайство

http://www.ease.org.uk/sites/default/files/ease_guidelines-2015-russian.pdf
- повний текст Рекомендацій

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕДАКЦІЙНИХ
ПОЛІТИК УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ

Протокол прийнято за результатами III Міжнародної науково-практичної
конференції «Наукова комунікація в цифрову епоху», що відбулась у
Національному університеті «Києво-Могилянська академія»
в березні 2015 р.

http://www.library.ukma.edu.ua/fileadmin/documents/news/mogyla_pr
otokol.pdf - текст «Могилянського протоколу»

Представлено рекомендації групи видавців, науковців та бібліотекарів щодо
використання редакторами вітчизняних наукових видань чітких та
зрозумілих способів поширення результатів наукових досліджень
Дані рекомендації укладені з урахуванням світового досвіду, зокрема
рекомендацій Європейської асоціації наукових редакторів (European
Association of Science Editors)

Представлений протокол є базовим документом, що може виступати
рекомендацією для вітчизняних наукових видань і бути розширеним
в межах галузевих спрямувань наукової періодики
http://www.library.ukma.edu.ua/fileadmin/documents/news/mogyla_protokol.pdf текст «Могилянського протоколу»

РУКОПИСИ - рукописи оригінальних
досліджень та оглядів наукових досліджень
мають проходити процедуру рецензування

ОПИС ПУБЛІКАЦІЇ - кожна стаття обов’язково має
супроводжуватися описом англійською мовою, що
включає: назву, авторів, місце виконання роботи,
ключові слова, анотацію
СТАНДАРТИ –для оформлення списків джерел
редакції мають надавати перевагу міжнародним
стандартам бібліографічного опису, що
використовуються у конкретній науковій галузі

http://www.library.ukma.edu.u
a/fileadmin/documents/news/
mogyla_protokol.pdf - текст
«Могилянського протоколу»

ДОСТОВІРНІСТЬ ДЖЕРЕЛ - автори та
редколегії відповідальні за коректне та
достовірне зазначення джерел у списку
літератури
ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ редакції наукових видань
зобов’язані виявляти, запобігати
та боротися з плагіатом

Редакціям наукових видань рекомендується підтримати практику
легального поширення електронного контенту за допомогою ліцензій
Creative Commons, що, зокрема, дозволяють авторам та іншим суб’єктам
авторських прав самим визначати засади подальшого використання їхніх
творів
Надання користувачам права вільно використовувати контент видання
сприятиме поширенню відомостей про саме видання, а разом з тим — і
зростанню його читацької аудиторії
http://www.library.ukma.edu.ua/fileadmin/documents/news/mogyla_pr
otokol.pdf - текст «Могилянського протоколу»

Редакціям
вітчизняних наукових видань пропонується
активно
підтримувати ініціативу ВІДКРИТОГО ІНТЕРНЕТ-ДОСТУПУ до результатів
наукових досліджень шляхом надання необмеженого і постійного доступу
до повних текстів своїх видань, а особливо до результатів досліджень, що
здійснені за рахунок коштів державного бюджету України

http://www.library.ukma.edu.ua/fileadmin/documents/news/mogyla_pr
otokol.pdf - текст «Могилянського протоколу»

http://library.tntu.edu.ua/resources/naukometrychni-bazy-danyh/

http://www.xn--80abaqzevto0rc.укр/2010/03/scopus.html/ - інструкція
користувача Scopus на сайті «Пан бібліотекар»

http://library.tntu.edu.ua/resources/naukometrychni-bazy-danyh/

http://library.tntu.edu.ua/resources/naukometrychni-bazy-danyh/

(новіша інформація сайту Web of Science 15.05.2015)
1. Condensed Matter Physics
2. Journal of Water Chemistry and Technology
3. Kinematics and Physics of Celestial Bodies
4. MATERIALS SCIENCE
5. NEUROPHYSIOLOGY
6. POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS
7. Problems of Atomic Science and Technology
8. STRENGTH OF MATERIALS
9. Symmetry Integrability and Geometry-Methods and Applications
10. Theoretical and Experimental Chemistry
11. Ukrainian Journal of Physical Optics
12. Ukrainian Mathematical Journal
http://wokinfo.com/russian/editors/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
інформація сайту БД Web of Science

http://www.asp.univ.kiev.ua/

http://www.asp
.univ.kiev.ua/
Actual Problems of Economics
Biopolymers and Cell
Chemistry & Chemical Technology
Condensed Matter Physics
Cybernetics and Systems Analysis*
Eksperimentalnaya Onkologiya
Fiziolohichnyi zhurnal
Hydrobiological Journal*
International Applied Mechanics*
International Journal on Algae*
Investment Management and Financial Innovations
Journal of Automation and Information Sciences*
Journal of Mathematical Sciences*
Journal of Physical Studies
Journal of Superhard Materials*
Journal of Water Chemistry and Technology*
Klinicheskaia khirurgiia
Likarska sprava / Ministerstvo okhorony zdorovia
Ukrainy
Low Temperature Physics*
Materials Science*
Metallofizika i Noveishie Tekhnologii
Metallurgical and Mining Industry

Mikrobiolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine : 1993)
Neurophysiology*
Nonlinear Dynamics and Systems Theory
Nonlinear Oscillations*
Nuclear Physics and Atomic Energy
Physical Oceanography*
Powder Metallurgy and Metal Ceramics*
Problems of Atomic Science and Technology
Radioelectronics and Communications Systems
Strength of Materials*
Symmetry, Integrability and Geometry - Methods
and Applications
Telecommunications and Radio Engineering*
Theoretical and Experimental Chemistry*
Tsitologiya i Genetika
Ukrainian Journal of Physical Optics
Ukrainian Journal of Physics
Ukrainian Mathematical Journal*
Ukrainskii Biokhimicheskii Zhurnal
Vestnik Zoologii




На сьогоднішній день налічується 40
англомовних перевидань наукових
видань України;
переважна більшість з них
відноситься до природничих наук,
медицини та економіки

http://www.asp.univ.kiev.ua/index.php/navch
annya-aspirantura/fahovi-vydannya-urrainyzakordonom/142-indexovfni-naukovivydannya
http://www.asp.univ.kiev.ua/index.php/rjyathtycii-granty-stipendii - Інформація про наукові
конференції, гранти, премії, стипендії, Програма ім. Фулбрайта

Міжнародний науковий
журнал The Advanced
Science Journal
Фахові випуски журналу з Економіки,
Освіти, Лінгвістики та Медицини,
Аграрних наук, Архітектури та Дизайну,
Природничих наук, Інженерних наук,
Філософії

Наводяться вимоги до оформлення
Завдяки The Advanced Science Journal™ наукові публікації доступні не лише у друкованому
вигляді, а також в електронному форматі у вільному доступі на сайті видання, електронних
бібліотечних та наукометричних базах, зокрема: Index Copernicus, CiteSeerX, Google Scholar,
Mendeley, Crossref, Ulrich’s Global Serials Directory та інших каталогах наукових публікацій

http://www.advancedscience.org

Видавництво "Спутник+"
пропонує публікацію, видання та друк наукових
статей у журналах:
 "Природні й технічні науки" (входить до
переліку ВАК РФ і переліку ВАК Узбекистану,
Iмпакт-фактор 0,052),
 "Аспірант і здобувач" (Iмпакт-фактор
0,002) ,
 "Актуальні проблеми сучасної науки",
 "Проблеми економіки" (Iмпакт-фактор
0,006)",
 "Сучасні гуманітарні дослідження",
 "Питання економічних наук",
 "Питання гуманітарних наук",
 "Питання філологічних наук",
 "Юридичні науки",
 "Педагогічні науки" (входить до переліку
ВАК Узбекистану),
 "Історичні науки",
 "Техніка і технологія",
 "Медичні науки" (Імпакт-фактор 0,034)

http://www.sputnikplus.ru/statiy.htm

Видавництво «ГРАМОТА»
запрошує авторів для публікації наукових статей
Видавництво запрошує діячів науки та освіти,
аспірантів, докторантів, а також інших осіб, що
займаються науковими дослідженнями,
опублікувати статті й познайомитися з роботами
колег у наступних російських наукових виданнях:
• Альманах современной науки и
образования – научно-теоретический и
прикладной журнал;
• Филологические науки. Вопросы теории и
практики – рецензируемый научный журнал,
рекомендованный ВАК;
• Исторические, философские,
политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики –
рецензируемый научный журнал,
рекомендованный ВАК

http://www.gramota.net/

Повний перелік індексованих наукових журналів світу
http://sites.znu.edu.ua/ZNU/docs/vsi-mag.pdf
на
Запорізького національного університету

сайті

Журнали України індексовані в Scopus
http://www.бібліотекар.укр/2012/04/scopus.html
(станом на 1
грудня 2015) – на блозіі «Пан бібліотекар». Інформація
поновлюється
Українські журнали в Web of Science Core Collection
http://www.бібліотекар.укр/2012/05/thomson-reuters.html - на блозі «Пан бібліотекар»
http://www.бібліотекар.укр/2010/04/repositories-of-ukraine.html - Українські репозитарії на
блозі «Пан бібліотекар»
https://scholarlyoa.com/publishers/ - перелік підозрілих наукових видавництв

 Закон України «Про вищу освіту»
 Постанова від 23 березня 2016 р. №
261 «Про затвердження Порядку
підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та
доктора наук у вищих навчальних
закладах (наукових установах)»
 Постанова про підготовку науковопедагогічних і наукових кадрів
 Постанова від 24 липня 2013 р. №
567 «Про затвердження Порядку
присудження наукових ступенів і
присвоєння вченого звання старшого
наукового співробітника»

 Постанова від 29 квітня 2015 р. № 266
«Про затвердження переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти»
 Постанова від 30 грудня 2015 р. № 1187
«Про затвердження Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності закладів
освіти»
 НАКАЗ МОНУ № 1112 17,10,2012
«Про опублікування результатів дисертацій
на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата наук»

 Наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 "Про особливості
запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266»
 Лист МОН України від 05 лютого 2016 року № 1/9-64 "Щодо
використання у практичній роботі вищих навчальних закладів
англомовного варіанту Переліку галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти"

Джерело: http://www.asp.univ.kiev.ua/index.php/normatyvno-pravova-baza

-----------------------------
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