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Публікаційна активність науковця



Індекс наукового цитування

Індекс цитування – показник вагомості праць

вченого, являє собою кількість посилань на

публікації вченого у наукових періодичних видання,

що реферуються



Індекс наукового цитування

Індекс Гірша (h-індекс) – кількісна характеристика

продуктивності вченого, що базується на кількості

його публікацій та кількості цитувань цих

публікацій:

вчений має індекс h,

якщо h від його N статей

цитуються як мінімум h разів



Індекс Гірша (h-індекс) = 3



Імпакт-фактор журналу

Іф2018

А

В

А – кількість цитувань
протягом 2018 року у  журналах,
що відстежуються Web of Science, 
на статті,  опубликовані у певному
журналі у 2016–2017 роках

B – кількість статей,
які опубликовані у певному
журналі у 2016–2017 роках



Рекомендації експертів

 Дембовський Мартин (Марчин), представник видавничої компанії

Emerald у країнах Східної Європи

 Тоні Інграффіа та Карл-Хайнц Швальбе, головні редактори й 

редакційна рада журналу «Engineering Fracture Mechanics»

 Кириллова Ольга Володимирівна, завідуюча відділенням ВІНІТІ

РАН, член Експертної ради з відбору видань до БД SCOPUS

 Якшонок Галина Петрівна, керівник партнерських програм
видавництва Elsevier

 Бикова Марина, редактор американського журналу Russian Journal 
of Philosophy



Як підвищити свої наукометричні показники

 Друкуватися

 у виданнях, які індексуються за кордоном

 в іноземних виданнях

 з іноземними співавторами

 Цитувати свої роботи у межах допустимого мінімуму                               

(не більше 30% від усього списку до статті)

 Приділяти увагу оформленню назви, анотації, списку використаної 

літератури

 Використовувати посилання на іноземні джерела у списку 

бібліографії до статті



Зміст статті

ЯКІСТЬ

Посилання на 
відомі 

дослідження 
і досягнення

Актуальний 
зміст

Достовірність 
фактів

Логіка 
викладу 

матеріалу

Правильне 
оформлення 

тексту

Правильне 
оформлення 
бібліографії

Переконлива 
аргументація



Міжнародні вимоги до оформлення статті

 Типи статей (з вимог видавництва Elsevier)

 Full article – Повна стаття: стандартний формат для завершених 
наукових досліджень – 8-10 сторінок, 5-8  малюнків, 25-40
посилань

 Short Communications Article – Коротке повідомлення: не  
більшее 2500 слів, може вміщувати 2 малюнка або таблиці, як 
мінімум 8 посилань

 Review paper/perspectives – Оглядова стаття:  критичне 
узагальнення певної дослідницької теми; зазвичай від 10+ 
сторінок, від 5+ малюнків, 80 посилань. Це гарний  спосіб 
укріплення наукової кар’єри



Міжнародні вимоги до оформлення статті

 Назва повинна бути:
 Лаконічною, конкретною та інформативною (краще за інші 

читаються та цитуються статті з назвою у 6-10 слів)

 Описувати тільки проблему, яка вирішується у статті

 Містити якомога більше ключових слів, релевантних і відомих для 
зарубіжних колег

 Використовувати при позначенні міри вимірювання систему СІ

Не використовувати:

 Загальних слів

 Незагальноприйнятих скорочень та абревіатур



Міжнародні вимоги до оформлення статті

 Анотація

 Особливу увагу слід приділити анотації англійською мовою

 Обсяг – 100-250 слів

 Інформативність (не містить загальних слів)

 Оригінальність (не є калькою україномовної анотації)

 Змістовність (відображає 

основний зміст статті й 

результати досліджень)

 Структурованість (є

послідовною до опису 

результатів у статті)



Міжнародні вимоги до оформлення статті

 Структурованість статті

 Основні розділи: Введення, Літературний огляд, Експериментальні 
або теоретичні дослідження, Висновки

 Інформація в розділах не повинна повторюватися

 Не слід приводити докладний опис алгоритмів або досліджень, 
добре відомих у Вашій предметній області, краще дати посилання

 Слід вказувати посилання на всю інформацію, яка не належить 
особисто Вам (алгоритми, дослідження, малюнки, графіки, 
таблиці)



Міжнародні вимоги до оформлення статті

 Структурованість статті

 Введення: вказати до якої галузі науки (виробництва) відносяться 
дослідження, про які йде мова у статті; обґрунтувати актуальність 
проблеми

 Постановка проблеми: розкрити постановку описаної в статті 
проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями:

 Літературний огляд: це показник Вашої обізнаності з 
дослідженнями у Вашій предметній області



Міжнародні вимоги до оформлення статті

 Структурованість статті

 Основна частина – експериментальні або теоретичні 
дослідження: сформулювати мету статті (постановка завдання); 
викласти основний матеріал з обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів

 Апробація результатів досліджень: відобразити отримані в ході 
дослідження результати, що дозволяють оцінити адекватність 
запропонованих теоретичних рішень та їх практичну значимість

 Висновки: навести тільки висновки за статтею, вони не повинні 
містити описів алгоритмів, методів, досліджень і повторювати 
інформацію з інших розділів



Приклад структурованої статті

Передумови

Результати

Обговорення

Висновки

Авторське
резюме

Методи



Міжнародні вимоги до оформлення статті

 Бібліографія до статті

 Зверніть увагу! Іноземні ресурси і журнали не працюють з 
кириличним текстом і стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006

 Списки бібліографії до статті перекладайте англійською,                                 
а не робіть транслітерацію

 Уникайте використання посилань на вітчизняні стандарти, 
документи та ДСТУ

 Чим більше посилань на іноземні джерела у списку літератури до 
статті, тим краще!

 Посилання повинні бути повними і правильними – це життєво
важливо при їх індексації у базах даних цитування

ЯКІСНІ ПОСИЛАННЯ – ПОКАЗНИК РІВНЯ СТАТТІ!



Міжнародні вимоги до оформлення статті

Втрачені посилання на ресурси кирилицею у Scopus



Міжнародні вимоги до оформлення статті

 Бібліографія до статті

 APA Style: Kim, G., Lau, A.C., & Chang, S.K. (2014). Single-incision 
laparoscopic hepatic resection in  patients with previous hepatic 
resections. Asian Journal of Endoscopic Surgery, 7, 63-66.

 Harvard Style: Kim, G., Lau, A.C., & Chang, S.K. (2014). Single-incision 
laparoscopic hepatic resection   in patients with previous hepatic 
resections. Asian Journal of Endoscopic Surgery, 7(1), р63-66.

 MLA Style: Kim, G., Lau, A.C., Chang, S.K. "Single-incision laparoscopic 
hepatic resection in patients  with previous hepatic resections" Asian 
Journal of Endoscopic Surgery 2014, 7 (1): 63-66. Print.

 Vancouver Style: Kiesslich R, Goetz M, Angus EM, Hu Q, Guan Y,
Potten C, et al. Identification of epithelial  gaps in human small and 
large intestine by confocal endomicroscopy. Gastroenterology. 2007
Dec;133(6):1769–78.



Міжнародні вимоги до оформлення статті

Reference Generator  http://www.referencing.port.ac.uk

Вибір стилю

APA, OSCOLA, 

Vancouver

Вибір ресурсу
книга, стаття тощо

Вибір виду видання
друковане, 

електронне, аудіо

http://www.referencing.port.ac.uk/


Міжнародні вимоги до оформлення статті

Reference Generator http://www.neilstoolbox.com/bibliography-creator

http://www.neilstoolbox.com/bibliography-creator


Міжнародні вимоги до оформлення статті

 DOI (digital object identifier) – цифровий ідентифікатор об’єкту

 стандарт позначення інформації про об'єкт, зазвичай, електронний 
документ або цифровий, представлений у мережі 

 дані, які містять унікальний ідентифікатор, адресу (або безліч 
адрес) URL та асоційований з об'єктом набір даних (метаданих), що 
описують його 

 реєструється для об'єкту один раз й залишається незмінним 
протягом усього його «періоду життя»

Формат DOI XX.YYYY / ZZZZZZZZZZZ, де
XX і YYYY – числа, які кодують видавництво
ZZZZZZZZZZZ – букви і цифри, що кодують журнал і конкретну статтю
Наприклад, 10.1007 / BF02104979 або 10.4103 / 0019-5049.89889



Міжнародні вимоги до оформлення статті

 DOI http://www.doi.org

http://www.doi.org/


Міжнародні вимоги до оформлення статті

 DOI у бібліографічному описі 



Міжнародні вимоги до оформлення статті

 Проблеми плагіату
 Вивчити детально всі матеріали у Вашій предметній області, щоб 

ненавмисно не використовувати чиїсь розробки

 Подавати у тексті посилання на всі матеріали, які Ви 
використовуєте у статті

 Укласти з видавництвом Ліцензійний договір, обговорити права на 
інтелектуальну власність

 Авторські права і ліцензійний договір можуть бути в електронному 
вигляді – вони мають таку ж юридичну силу, як і паперові копії 
документів



Міжнародні вимоги до оформлення статті

 Проблеми плагіату. Антиплагіат
Спеціальні е-ресурси дозволяють виявити плагіат в статті, тож 
допомагають автору:

 Убезпечити себе від використання у роботі явно плагіатних статей

 Перевірити, чи на всі першоджерела Ви надали посилання



Надання роботи до публікації

 Ліцензійний договір
 Уважно вивчайте, яку саме ліцензію Ви надаєте видавцеві, аби не 

позбутися всіх прав на свій твір

 Ліцензійний договір або авторські права можуть бути представлені 
в електронному вигляді. Натискання кнопки «погодитися» або 
проставляння галочки означає підписання документу

 Уважно вивчайте документи англійською мовою



Надання роботи до публікації

 Щоб стаття не була відхилена головним редактором:
 Обирайте журнал, який точно відповідає тематиці дослідження

 Оформлюйте статтю строго відповідно до вимог журналу

 До списку літератури обов'язково включайте іноземні джерела       
не менше 50-70%, виняток – публікації з регіональної тематики

 Список літератури до статті для редактора і рецензента –
демонстрація Вашої ерудиції, інформованості про поточні 
дослідження у даній області

 Не захоплюйтеся посиланнями на свої роботи, однак, і не 
виключайте їх зовсім



Надання роботи до публікації

 ПРОФЕСІЙНА АНГЛІЙСЬКА МОВА –
НАЙВАЖЛИВІШИЙ ПОКАЗНИК ЯКОСТІ СТАТТІ
 Мова статті впливає на рішення редактора щодо її публікації

 Стаття повинна бути читабельною

 Стаття має бути написана в одному стилі (якщо є співавторство)

 Статтю бажано дати почитати носію мови

 Авторське резюме – перше враження про статтю



Надання роботи до публікації

 СТАТТЯ ПЕРЕДАНА НА РЕЦЕНЗУВАННЯ – ЦЕ ВЖЕ УСПІХ!
 Редактор оцінив статтю як реальність до опублікування

 Рецензент висловився досить різко про статтю – це не особиста образа

 Рецензент («асоційований редактор») надіслав зауваження і пропонує 
зробити правки – робіть це оперативно у встановлений термін

 Контактуйте з рецензентом, питайте про незрозумілі зауваження

 Надайте супровідний лист з описом, що зроблено за кожним пунктом 
зауважень

 Зробіть все, як рекомендує рецензент – це Ваш шанс довести статтю до 
публікації

 Головне – не опускати руки!



Надання роботи до публікації

 ЯКЩО СТАТТЮ ВІДХИЛЕНО:
 Дізнайтеся чому і читайте відмову уважно! Більшість редакторів 

висловлять Вам докладні зауваження щодо відхиленої публікації

 Спробуйте ще раз! Намагайтеся поліпшити матеріал Вашої статті, 
спробуйте надіслати її в інше видання

 Не відступайте! У високорейтингових журналах відхилення робіт 
становлять від 80 до 90%. 
Хоча б  один раз – відмовляють кожному

 Продовжуйте спроби!



Міжнародні стандарти для редакторів та 
авторів

http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors

http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors


Допомога авторам на сайті Elsevier

https://www.elsevier.com/

http://elsevierscience.ru

https://www.elsevier.com/
http://elsevierscience.ru/


Як обрати журнал для публікації

 Квартиль (Q) журналу:
 Квартúль – це категорія наукових журналів, які відповідають 

певним бібліометричним показникам рівня цитованості, тобто 
рівня його затребуваності з боку наукового співтовариства

 Квартилі журналів у наукометричних базах даних визначаються: 

 імпакт-фактором Journal Citation Reports (JCR) – для Web of Science,
близько 12 500 журналів

 SCIMago Journal Rank (SJR) – для Scopus, понад 21 000 журналів

 Журнали розподілені за різними науковими предметними 
областями і тематичними категоріями:

 у Scopus – понад 350

 у Web of Science – близько 250



Як обрати журнал для публікації

 Квартиль (Q) журналу:
 Ранжування квартилів – від Q1 (найвищий) до Q4 (найнижчий)

 Q1-Q2 – об'єднують журнали найбільш високого рейтингу: 

 найвідоміші та авторитетні журнали, статті в них характеризуються 
високим рівнем унікальності наукових досягнень, глибоким аналізом 
проблеми, чіткою структурою, науковим стилем викладу, 
використанням сучасного методологічного апарату

 Q3-Q4 – об'єднують журнали невисокого рейтингу:

 ставлення до всіх публікацій журналів досить суворе, всі вони 
проходять через кваліфіковане та об'єктивне рецензування,                
іноді – у кілька етапів



Як обрати журнал для публікації

Постанова КМУ від 06.03.2019№ 167 «Про проведення експерименту 
з присудження ступеня доктора філософії»:



Як обрати журнал для публікації

 SCIMago Journal Rank https://www.scimagojr.com

 понад 34 тисячі журналів 

 можливе сортування за науковими областями, тематичними 
категоріями



Як обрати журнал для публікації

 SCIMago Journal Rank https://www.scimagojr.com

предметні області
тематичні категорії

регіони/країни
типи видання

рік видання Список журналів
exel



Як обрати журнал для публікації

 SCIMago Journal Rank https://www.scimagojr.com



Використані та рекомендовані джерела

 Кириллова О. В. Как опубликовать статью в зарубежном рейтинговом журнале [Северо-Восточный федеральный университет, 12 
февраля 2014 г. , презентация] /  О. В. Кириллова. – Режим доступа : 
http://academy.rasep.ru/images/documents/kirillova/О_публикации_статей_в_зарубежных_журналах.pdf

 Кириллова О. В. Подготовка российских журналов для зарубежной аналитической базы данных Scopus:  рекомендации и 
комментарии / О. В. Кириллова. – Режим доступа : http://www.elsevierscience.ru/files/add-journal-to-scopus.pdf 

 Якшонок Г. П. Публикации международного уровня: критерий оценки и рекомендации по подготовке  [презентация] / Г. П. Якшонок. 
– Режим доступа : http://www.elsevierscience.ru/files/tomsk2012/7-World-class-publication-April2012.pdf

 Якшонок Г. П. Публикации международного уровня: практические рекомендации / Г. П. Якшонок. – Режим  доступа :  
http://www.elsevierscience.ru/files/kazan2011/8-GalinaYakshonak-How-to-write-a-world-class-paper.ppt

 Дембовский М. Руководство для авторов по публикации статей в научных журналах издательства Emerald [презентация] / М. 
Дембовский. – Режим доступа : www.library.fa.ru/files/Emerald.ppt
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