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Міфи характерні як для первісних народів, що
перебували або перебувають на стадії
дораціонального, дофілософського та дорелігійного
мислення, так і сучасної людини. 
Стосовно сучасних проявів міфів та їх наслідувань
вживаються терміни «неоміф» або «псевдоміф». 
У новітніх дослідженнях
міф часто розглядається як альтернатива 
науковому мисленню і невід'ємна складова
сучасної культури

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%84
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З чого почати?

https://www.science.org/content/article/ti
ps-publishing-scientific-journals

Choose a good environment for publishing
Think in figures
Choose an appropriate journal
Submit a high-quality paper
Help ensure that the review process goes smoothly
Respond to reviewers' comments positively and 
constructively
How to deal with rejection

Katrina Kelner

A string of impressive publications can propel a young scientist to 
the next academic stage, whereas an insufficient publication 
record can derail a career. 
Publications are the main way scientists publicize their work, and 
ultimately, it is by their papers that they will be judged.

Even a submission that ends in rejection is an 
opportunity to hone your writing and editing skills

https://www.science.org/content/author/katrina-kelner
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Нас ніколи не 
надрукують
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І медицина теж є? Medicine General Internal 3,520

Neurosciences 3,060

Medicine Research Experimental 2,796

Oncology 2,341

Physiology 2,099

Cardiac Cardiovascular Systems 1,671

Peripheral Vascular Disease 1,563

Genetics Heredity 1,470

Endocrinology Metabolism 1,368

Clinical Neurology 1,263

Immunology 1,143

Psychiatry 927

Pathology 921

Hematology 678
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То все минулі здобутки
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То лише у великих 
установ…

І навіть по одній публікації… 

• Але…. 
• Про назву установи трошки 

згодом



Бізнес модель журналу

Традиційна модель 

Відкритий доступ

Гібридна
Подання статті → Рецензія → Затвердження номеру

Автори не платить! Читач сплачує доступ до повного тексту

Подання статті → Рецензія → Затвердження номеру
Автор сплачує APC; Доступ до повного тексту безкоштовний

Подання статті → Рецензія → Затвердження номеру
Автори вказують який варіант обирають

Традиціна – публікація безкоштовно, відкритий достпу
– сплачують АРС

Хижацька
Автори здають гроші

все інше за домовленістю
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Там все платно?

14.92% 
Gold + 
Gold-Hybrid

45.62% Elsevier canceled the fee for publishing 
articles (APCs) by Ukrainian authors in open 
access journals (Gold Open Access).

full APC waiver

*Discount temporarily increased 
to 100% following Russian 
invasion.
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Незрозуміло як все проходить
Публікаційний процес



Оформлення. 
Структура статті Назва

Автори

Місця виконання роботи

Резюме (Структуроване)

Introduction, 

Methods, 

Results,

and

Discussion

Acknowledgements

Funding! 

Список літератури



Назва статті

 Структуроване
 Без абревіатур
 Передає структуру статті

– Навіщо(актуальність)
– Якими методами?
– Що отримано
– Як це розширило картину уявлень про світ

Саме його читають в першу чергу, лише якісне резюме може 
спонукати науковця шукати повний текст

Резюме

Суть роботи
Без абревіатур 



NAUKOVETS
NАUКОVЕТS– змішані літери
червоні – кирилиця, чорні – латиниця
NUVS– так це слово 
“побачить” робот!

ПЕРЕМИКАЙТЕ клавіатуру!!!

Автори

Вклад кожного
Обов'язкова  спільна робота над статтею
Ідентифікатори (OrcID)
Правопис прізвищу
* Однаковий вклад

А О С Е Н Т Р І М В Х -
літери якого алфавіту ?



Назва установи

Enhanced Organization name –
поєднує усі варіації назв в 
одному профілі і дозволяє 
представити всі результати і 
отримати точну статистику 



Вступ

 Актуальність роботи

 Постановка проблеми

 Необхідність дослідження

Методи
Вказати

Якщо відомі – навести посилання

Якщо змінені – вказати яким чином

Детальність – щоб забезпечити відтворюваність

Статистика!

Біоетика (окремий параграф, інформована згода, 

узгодження процедур) !



Результати

Можна не хронологічний, а логічний опис

Основні, а не все що було зроблено

Ілюструвати мінімально необхідними зведеними 

даними (вихідні дані можуть бути в додаткових 

матеріалах

Обговорення

Не повторюють результати

Співставлення отриманих результатів з наявними

Обговорити можливі причин і наслідки



Cписок літератури

Аргументувати ідею
Співставити з світовими 
аналогами
Означити місце даного 
дослідження
Запобігти плагіату
Для журналу і вченого = 
визнання
Часто вказані лише власні 
роботи або дуже “старі” статті

ChicagoHarvard
APA Turabian

У тексті прізвище 
автора і дата в дужках 
(Watson, 1953).

в алфавітному порядку 
(за прізвищем 
першого автора)

Порядковий номер 
посилання вказується в 
тексті в дужках [1]

Vancouver
IEEE AIP ГОСТ

інженерія, інформаційні 
технології, медицина, 
фармакологія, наука

мистецтво, право,
історія

Верхній індекс в 
тексті статті1, 
внизу кожної 
сторінки деталі 
цитування

в алфавітному 
порядку (за 
прізвищем автора)
Іноді вказується 
бібліографія

Автор-дата Нумерований Примітки

нумерований, 
за мірою згадування у 
тексті

мистецтво, дизайн, 
економіка, педагогіка, 
інженерія, медицина, 
фармакологія, наука



Як швидко і без помилок
оформити публікацію за 
форматом видання
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Як в один клік все поміняти



Стилі
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Запис вебінару

https://youtu.be/-XrPhNsat1k



Редколегія/рецензенти оцінюють

• Автор не знає хто рецензує его 
роботу - Single blind 

• Автор не знає рецензента і 
рецензент не знает хто автор 
статті - double blind

Peer Review 
Single blind 

чи Double blindВідповідність профілю видання
Чи цікаво аудиторії журналу
Новизну, актуальність
Використання сучасних методів,
Логічність викладення, обговорення, висновків
Статистична обробка, біоетика
Оформлення наочних матеріалів
Грантову підтримку
Мова
Оформлення
Література
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Як обрати журнал
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Аналіз
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Аналіз
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Збереження
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Journal Citation Reports

журналів

країн

12,464

254 111

Золотий 
відкритий 
доступ

>5,300
Гібридних 
видань

14,050

21,494
Імпакт фактор
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Оцінити видання в групі або категорії
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Категорії
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Про журнал
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Додаткові показники
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Квартиль журналу

I

II
III

IV

32

Квартиль – категорія наукового журналу, 
що залежить від його цитованості
відносно інших видань у цій групі

Виділяють чотири квартилі : 
Найвищий ─ Q1, найнижчий ─ Q4 
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Master Journal List

https://mjl.clarivate.com/home

https://mjl.clarivate.com/home
https://mjl.clarivate.com/home


34

Manuscript  Matcher
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Результати
12 з 44 відкритого доступу



Перевірка індексації видання у 
Web of Science Core Collection
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Master Journal List

http://mjl.clarivate.com/



Реєструйтеся та перевіряйте



Кращий спосіб підібрати журнал

Регулярно читати публікації по своїй темі в 

визнаних виданнях!

Подивитися пов'язані записи

Подивитися що цитують ключові роботи

Налаштувати сповіщення про новинки Web 

of Science Core Collection



Новинка
Обирайте якою мовою слухати

40

https://clarivate.libguides.com/europe/ukraine
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НОВИНКА! ZOOM серія «Запитай про 
Web of Science»

Учасники семінарів інколи повідомляють, що хотіли б поставити питання під час вебінару 
голосом, а не в чаті, але не має такої можливості у WEBEX коли кілька сотень учасників. Тому 
започатковуємо регулярну ZOOM серію «Запитай про Web of Science» що поки проходитиме 
щотижня по четвергах о 12:15, тривалість до 20 хвилин. Будь-який учасник може долучитися за 
постійним посиланням та поставити запитання голосом або в чаті. Щоразу будемо розглядати 
якісь практичні кейси та задачі. 

Долучайтеся

Посилання та параметри підключення

https://us02web.zoom.us/j/83607483154?pwd=YndnNFhldlk1NTV2aEJQWHVweERaZz09

Meeting ID: 836 0748 3154
Passcode: 244399

https://forms.gle/gMNeUEFD9CNupMBv8

https://forms.gle/gMNeUEFD9CNupMBv8
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Про профілі установ адміністраторам

Консультації по профілям установ у Web of 
Science 11 листопада о 11:00 реєстрація
https://forms.gle/CaHxMsKPw2owy7R79

https://forms.gle/CaHxMsKPw2owy7R79

	Номер слайду 1
	Номер слайду 2
	Номер слайду 3
	Номер слайду 4
	Номер слайду 5
	Номер слайду 6
	Номер слайду 7
	Бізнес модель журналу
	Номер слайду 9
	Незрозуміло як все проходить
	Оформлення. Структура статті
	Номер слайду 12
	Автори
	Enhanced Organization name –�поєднує усі варіації назв в одному профілі і дозволяє представити всі результати і отримати точну статистику �
	Номер слайду 15
	Номер слайду 16
	Номер слайду 17
	Номер слайду 18
	Як в один клік все поміняти
	Стилі
	Номер слайду 21
	Номер слайду 22
	Номер слайду 23
	Номер слайду 24
	Номер слайду 25
	Номер слайду 26
	Номер слайду 27
	Номер слайду 28
	Номер слайду 29
	Номер слайду 30
	Номер слайду 31
	Номер слайду 32
	Номер слайду 33
	Номер слайду 34
	Номер слайду 35
	Номер слайду 36
	Номер слайду 37
	Номер слайду 38
	Номер слайду 39
	Новинка�Обирайте якою мовою слухати
	НОВИНКА! ZOOM серія «Запитай про Web of Science»�
	Про профілі установ адміністраторам

