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Налаштування звуку

Вкажіть ваше місто, якщо є звук,

І готуйте питання

Доброго вечора, якщо музику чути можна вгадати

виконавця, або написати в якому ви місті ;) 

Початок о 16:15 GMT+3
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Cкачати презентацію



План
Для видань, що індексуються у Science Citation Index Expanded Social 
Science Citation Index за даними Web of Science Core Collection 
розраховується імпакт-фактор – показник впливовості видання.

• Формула, 

• які є варіації, 

• що таке квартиль для чого (не) варто застосовувати. 

• Як перевірити імпакт-фактор та індексацію журналу у Web of 
Science Core Collection. 

• Видання відкритого доступу і де можна опублікувати
безкоштовно.

• Journal Citation Reports – це колекція видань з імпакт-фактором, 
що дозволяє аналіз видань певної предметної галузі і окремого
журналу, порівняння та збереження списку обраних видань.

• Відповіді на ваші запитання



Доступ до платформи 

Web of Science
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Web of Science: вхід на платформу

https://youtu.be/TPHiWifVbec

https://youtu.be/TPHiWifVbec


Працювати позамежами інституту

Реєстрація

Один логін

пароль для трьох

ресурсів: 

Web of Science, 

EndNote, 

Publons



Реєстрація 
в новому інтерфейсі
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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



Продовження віддаленого(роумінгового) 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



3 млн статей на 
рік

42,500 журналів1 14,785 журналів 
відкритого 
доступу (DOAJ)

13,000 хижацьких
видань
(Economist/Cabell’
s data)
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Завжди зростаючий науково-видавничий пейзаж

12018 STM Report
2Listed in DOAJ June 16, 2020
3May 2020 Economist article

https://www.economist.com/graphic-detail/2020/05/30/how-to-spot-dodgy-academic-journals
https://www.stm-assoc.org/2018_10_04_STM_Report_2018.pdf
https://doaj.org/
https://www.economist.com/graphic-detail/2020/05/30/how-to-spot-dodgy-academic-journals
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Завжди зростаючий науково-видавничий пейзаж
Як дослідники та бібліотекарі вашого закладу оцінюють наукові журнали?

Знайдіть журнали, 
що відповідають
вашим цінностям, 
щоб
продемонструвати
ваші дослідження

Переконайтеся, що 
ваші колекції 
бібліотек 
підтримують суворі 
дослідження та 
викладання

Приймайте

зважені рішення
щодо свого
відкритого access 
strategy



Відбір Контроль якості Прозорість Кілька способів 
переглянути вплив
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Web of Science Journal Citation Reports (JCR)

Робота з достовірними 
показниками, 
отриманими з точних та 
повних даних. Журнали, 
в яких відображаються 
докази надмірного 
цитування та цитування 
цитат, видаляються із 
звітів про цитування 
журналів для підтримки 
цілісності досліджень у 
науковій публікації.

Легко розкрийте зв’язок
між цитатами статті та 
журналу, щоб краще
зрозуміти роль журналу 
в мережі наукових
комунікацій. Доступ до 
даних статті допоможе
вам дотримуватися
кращих практик для 
оцінки досліджень.

Оцінюйте журнали з 
багатовимірним 
переглядом впливу та 
впливу журналу. 
Перегляньте показники 
цитування поряд з 
описовою статистикою 
відкритого доступу та 
інформацією дописувачів, 
які забезпечують цілісну 
картину кожного журналу.

Приймайте впевнені рішення за допомогою об'єктивної, неупередженої статистики журналів 
від експертів, що нейтралізують видавців

Швидко знайдіть список 
найвпливовіших
журналів з природнчих
та соціальних наук. 
Кожен журнал, 
профільований у JCR, 
відповідав суворим
стандартам якості та 
впливу, зафіксованим у 
Web of Science Core 
Collection editorial 
selection process.

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/editorial/
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2020 Journal Citation Reports

Швидко отримати
погляд на останні
цитування кожного 
журналу разом з 
статистикою щодо
авторів та відкритим
доступом

2019 дані

журналів

Нових видань

категорій

карантин

країн

На перегляді

12,171 236 83

351

33 15

Золотий 
відкритий 
доступ

Середнє 
збільшення 
Journal Impact 
Factor

1,658

9.41% 

Гібридних 
видань

7,487
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Цілісність 
дослідження

✓ Оцініть журнали з декількома
показниками та 
візуалізаціями, які надають
вам контекст для номерів

✓ Швидко та легко розрізнити
різницю між показниками
статті та журналу

Дотримуйтесь кращих практик 
оцінки досліджень за 
допомогою багатовимірних
профілів журналу

Додатково ISI’s 

Profiles, not 

Metrics Report

https://clarivate.com/webofsciencegroup/campaigns/profiles-not-metrics/
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Допоможіть своїм дослідникам зробити більш
обгрунтовані висновки про вплив журналу

Оцініть ефективність журналу в 
контексті готових візуалізацій, які 
показують рейтинг та ефективність 
журналу за часом:

Подивіться, чи зростає або 
зменшується JIF журналу

Визначте, як JIF журналу класифікує 
його порівняно з іншими журналами за 
його предметною категорією чи 
категоріями



Insert footer

• Визнайте, наскільки 
чужі статті можуть 
керувати JIF журналу

• Дивіться різницю між 
цитатами на папері 
проти журналу

• Зрозумійте, як 
різняться показники 
цитування для статей 
порівняно з оглядами
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Допоможіть вашій установі більш
відповідально проводити оцінку досліджень



Insert footer

• Визначте, чи ваш 
рукопис є гарною 
актуальною для 
журналу

• Швидко визначте 
внесок вашої 
установи в JIF 
журналу, натиснувши, 
щоб проаналізувати 
його позитивні 
матеріали в колекції 
Web of Science Core
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Легко оцініть відповідність журналу вашим 
дослідженням



Insert footer

• Зрозумійте аудиторію
журналу, 
переглянувши
приналежності та 
країни авторів
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Легко оцініть відповідність журналу вашим 
дослідженням



Insert footer

• Визначте авторитетні 
журнали, які можуть 
зробити вашу статтю 
доступною як відкритий 
доступ під час публікації

• Зрозумійте, як моделі 
доступу до журналів 
впливають на науковий 
дискурс у вашій спільноті

• Приймайте керовані 
даними рішення щодо 
політики відкритого 
доступу вашої організації
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Оцініть вплив ОА

Open Access data sourced from Our Research↗ (formerly ImpactStory).

https://our-research.org/


Impact Factor: 

2017 2018

2019
2019

2019

IF2019 =

Кількість цитувань у 2019

статей, що опубліковано у 2017−2018

Кількість статей у 2017 і 2018

Показник впливовості видання

Розраховується лише для видань Web of Science SCIE і SSCI

за Web of Science Core Collection

I first mentioned the idea of an

impact factor in 1955.  At that

time it did not occur to me that it

would one day become the 

subject of widespread

controversy. Like nuclear energy, 

the impact factor has become a 

mixed blessing.

I expected that it would be used

constructively while recognizing

that in the wrong hands it might

be abused.
Garfield, 1999

THE USE OF JOURNAL IMPACT FACTORS AND CITATION ANALYSIS FOR 

EVALUATION OF SCIENCE
Presented At the 41st Annual Meeting of the Council of Biology Editors, Salt Lake City, UT,

May 4, 1998 - April 17, 1998 Eugene Garfield

http://www.garfield.library.upenn.edu/papers/eval_of_science_CBE(Utah).html

http://www.garfield.library.upenn.edu/papers/eval_of_science_CBE(Utah).html


Яке видання краще?

IF 292.278IF 1.894IF 42.778 IF 1.877



Квартиль журналу

• Квартиль – категорія наукового 
журналу, що залежить від його 
цитованості

• відносно інших видань у цій групі

• Виділяють чотири квартилі : 

• Найвищий ─ Q1, найнижчий ─ Q4 

Фізиків і ліриків “поміряти” лише квартилями

I

II

III

IV



Імпакт фактор: у результатах Web of Science Core Collection



Імпакт фактор: у резюме Web of Science Core Collection



В новому інтерфейсі
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В резюме
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Імпакт фактор: сторінка журналу у Journal Citation Reports 



Додаткові індикатори

30

2017

Публікаційне вікно(5) Вікно цитування (1 год)

20142013 20162015 2018
2018

2018



Не приховані метрики

Where:

•N is the number of journals

in the category

•R is the Descending Rank



Імпакт фактор: за всі роки у Journal Citation Reports



Що цитують/Де цитують



Journal Citation Reports



Journal Citation Reports: категорії



Journal Citation Reports: журнали



Довідка!



Що не так з псевдо імпакт факторами?

https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html

https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html


Чому IF не розраховується для AHCI
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Зверніть увагу

• Тип джерела

• Рік

40



Чому IF не розраховується для AHCI

41

https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/article/Journal-Citation-Reports-Reasons-for-

not-calculating-Impact-Factors-for-journals-covered-in-Arts-Humanities-Citation-Index?language=en_US

2017 2018 2019
2019

2019

IF2019 =

Кількість цитувань у 2019

статей опубліокваних в 2017−2018 

кількість статей в 2017 и 2018

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

https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/article/Journal-Citation-Reports-Reasons-for-not-calculating-Impact-Factors-for-journals-covered-in-Arts-Humanities-Citation-Index?language=en_US


Перевірити 
індексацію

42Insert footer

https://mjl.clarivate.com/home



Довідкова інформація
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Для медиків, 
фармації

• “Від ідеї до успішного лікарського засобу: повний спектр рішень Clarivate
для біомедицини”

• Швидше і ефективніше знаходити і визначати терапевтичні мішені, а також 
виявляти біологічну дію терапевтичної мішені для конкретного захворювання 
– з використанням ретельно відібраних даних системної біології і відповідних 
інструментів аналізу

• Швидко виявляти, порівнювати і оптимізувати кандидати лікарських засобів –
завдяки аналізу унікальної колекції даних всіх стадій розробки (дані з 
органічного синтезу, біологічної активності, тваринам моделям, фармакології, 
фармакокінетики і токсичності лікарських препаратів)

• Отримати повне уявлення про ландшафт розробки лікарських засобів по 
всьому світу: які препарати доступні або можуть бути доступні в майбутньому 
пацієнтам з конкретним захворюванням і наскільки вони задовольняють 
медичні потреби пацієнтів

• Знайти відповідних партнерів для фінансування розробки, спільної розробки 
або продажу ліцензії кандидата лікарського засобу та / або асоційованих 
технологій

• Оцінити наявні клінічні випробування

• Ознайомитися з локальними регулюючими документами

• Отримати розуміння ринку дженериків: лікарських препаратів, асоційованих 
патентів і їх виробників

• Вебінар

• 16 березня 15:00-16:15

• посиланням
https://bit.ly/3kDa0OH та 

натисніть Register 
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https://bit.ly/3kDa0OH


Сертифікат
13 березня на вказану при 
підключенні електронну 
пошту 

Якщо було прослухано 
БІЛЬШЕ 90 % основного 
часу вебінару

10:15–11:15
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Найближчий вебінари українською у квітні розклад 

http://clarivate.ua/ 

12 березня 2021
Тема: Journal Citation Reports
Тези: Для видань, що індексуються у Science Citation Index Expanded Social Science Citation 
Index за даними Web of Science Core Collection розраховується імпакт-фактор – показник
впливовості видання. Формула, які є варіації, що таке квартиль для чого (не) варто
застосовувати. Як перевірити імпакт-фактор та індексацію журналу у Web of Science Core 
Collection. Видання відкритого доступу і де можна опублікувати безкоштовно. Journal Citation 
Reports – це колекція видань з імпакт-фактором, що дозволяє аналіз видань певної
предметної галузі і окремого журналу, порівняння та збереження списку обраних видань. 
Відповіді на ваші запитання.
Реєстрація:
16:15–17:15 https://bit.ly/3d5YZnh

https://bit.ly/3d5YZnh?elqTrackId=0143fe72f0d9499cb55af37d03845375&elqaid=3518&elqat=2


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/
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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/
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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.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg
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http://Clarivate.ua

https://www.facebook.com/ukrsj

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


Корисні посилання

webofscience.com

my.endnote.com

Clarivate.com

youtube.com/WOKtrainingsRussian

https://www.facebook.com/ukrsj

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

https://www.facebook.com/ukrsj
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Дякую за увагу


