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Налаштування звуку

Вкажіть ваше місто, якщо музику чути,

І готуйте питання

AUDIO
чат

слухачі

Налаштування

звуку

Початок о 10:15 GMT +3
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Cкачати презентацію

http://bit.ly/2PGGYCd



План
• Джерела Інформації про грантову підтримку у Web 

of Science Core Collection. 

• Пошук і аналіз за допомогою бази:

– літератури, 

– видань, 

– майбутніх партнерів, 

– джерел фінансування, 

– оцінка власних шансів

• Аналіз ефективності співпраці за допомогою
аналітичної системи InCites.

• Процедури та особливості оцінювання грантових
заявок і на що варто звернути увагу при написанні
проекту.



Навіщо науковцю гранти?



Україна
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https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?end=2018&loc

ations=UA-1W&start=2018&view=map



Web of Science 



Що ж таке Web of Science 
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Web of Science Core Collection

• > 21 тис журналів

• > 12 тис має імпакт фактор

• > 80 млн документів

• 59 мов

• > 120 тис книг

• > 212 тис матеріалів конференцій

• 16 баз даних 

• > 34 тис журналів

• > 180 млн документів

• 130 мов

• > 1,9 млрд посилань

• > 35 млн патентних родин



Формування Web of Science Core Collection

+ Medline and 

Researchfish®. 

Глибина даних по грантам 

з 2008 - для SСIE

з 2015 SSCI

Яким чином потрапляє 

інформація до статті



Як представлена інформація про грантову підтримку на 
платформі
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В статті
На платформі



На які запитання можемо знати відповідь у Web of Science

ЯК? – Комбінуйте фільтри!

Хто в Китаї досліджує міграцію

птахів?

Які фонди фінансували мою 

тему?

Хто є лідером з досліджень 

стентування?

В яких журналах публікували 

роботи по добу козачини?

Де знайти рецензента/партнера 

для досліджень?



Нагадування



Доступ до платформи Web of Science

•У організації немає доступу

•Ви не підключені до університетської мережі 

інтернет

•змінилися IP

Вітаємо ви готові до роботи



Працювати позамежами інституту

Реєстрація

Один логін

пароль для трьох

ресурсів: 

Web of Science, 

EndNote, 

Publons



Де б не знаходилися, знайшовши Інтернет 
користуйтеся Web of Science

Login - електронна 

пошта з якої 

реєструвалися

Password - той, який 

собі створили

дія віддаленого 

роумінгового доступу 6 

місяців. 

Безкоштовно!
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*

Будь яка 

кількість

символів або

іх відсутність

*function* 

functional, 

dysfunctions

$

один символ 

або його 

відсутність

colo$r 

color, colour

?
ЛИШЕ один 

символ

en?oblast 

entoblast, 

endoblast

AND OR NOT

tea coffee

lemonade

colajuice
coffee milk

оператори

Символи скорочення та заміни, оператори пошуку
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В Core Collection пошук лише англійською!
Правопис
Терміни та он-лайн перекладачі
Починати з основних ключових слів
“лапки”
Подумайте щодо синонімів і омонімів

Чому ми нічого не знайшли?



Ресурси доступні в Україні
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Практичні задачі
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Які гранти отримували з державного управління

Public Administration

Public Administration covers resources concerned 
with the management of public enterprises, 
implementation of governmental decisions, the 
relationship between public and private sectors, 
public finance policy, and state bureaucracy studies.

WC=Public Administration



Категорії науки в Web of Science
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https://mjl.clarivate.com/help-center



Результати
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Аналіз

23Insert footer



Аналіз
і
збереження
даних

Funding Agencies
Record 
Count

% of 
136 552

Economic Social Research 
Council Esrc 659 0.483

European Commission 574 0.42
Uk Research Innovation 
Ukri 490 0.359
National Science 
Foundation Nsf 269 0.197
National Natural Science 
Foundation Of China Nsfc 238 0.174
Social Sciences And 
Humanities Research 
Council Of Canada Sshrc 195 0.143
United States Department 
Of Health Human Services 138 0.101
National Research 
Foundation Of Korea 136 0.1
Ministry Of Education 
Culture Sports Science And 
Technology Japan Mext 126 0.092
German Research 
Foundation Dfg 125 0.092

Showing 10 out of 5 816 entries
128 756 record(s) (94.291%) do not contain data 
in the field being analyzed



Якими фондами фінансувалися роботи з державного управління
українських науковців



А якими могли б
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Результати пошуку по держ управлінню
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Які фонди фінансували роботи 
за вашою темою



Пошук за ключовими словами



Роботи про коронавірус
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Аналіз результатів



Збереження на попередніх слайдах

Список від 10 до 500 
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А для українських вчених?



Результати
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Куди подавати заявку?



Нас ніколи не надрукують і не 
дадуть грант….



Роботи з України



Роботи українських вчених
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Чи підтримувалися вони грантами



Які галузі знань фінансувалися фондом Гумбольда в Україні



А цією ж фундацією у світі



Як отримали попередній слайд



Піклуйтеся про рецензентів

“We can’t review proposals that we don’t get.



Складнощі з ідентифікацією досягнень
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Однофамільці

Варіації

Таємничість

Самовпевненість чи 

скромність?

VASSETZKY YS 61

VASSETZKY Y 35

VASSETZKY ES 4

VASETSKY ES 3

VASETSKY Y 4

VASETSKY ES 3

VASETSKII YS 1

VASETSKII ES 4



«Что в имени тебе моем…»

National University of "Kyiv-Mohyla Academy"
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https://www.ukma.edu.ua/eng/


Якщо у установи немає профілю
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https://youtu.be/Ghd4pgwD44Y https://youtu.be/YJidICnjdcQ



• Фальсифікація

• «Салямі публікації»

• Надмірне самоцитування 

• Договірні цитування

• Плагіат

Недоброчесні практики = репутаційні втрати



Де НЕ треба друкуватися
Перевірити індексацію у Web 

of Science

Базовий пошук

Розширений пошук

Journal Citation Reports

Master journal list 

http://mjl.clarivate.com/

https://www.nature.com/polopoly_fs/1.22554!/m

enu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/54902

3a.pdf

http://mjl.clarivate.com/
https://www.nature.com/polopoly_fs/1.22554!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/549023a.pdf


Master Journal List

http://mjl.clarivate.com/

http://mjl.clarivate.com/



Реєструйтеся та 
перевіряйте



Як з грантами у НаУКМА
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Пошук публікацій організації



Результати
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Аналіз 
публікаційної 
діяльності
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Гранти перші 25
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Інтерпретація наукометричних показників

• Кількість статей (Number of Web of Science Documents) – показник 

наукової продуктивності

• Сумарна цитованість (Times Cited) – показник наукового 

авторитету чи впливовості лише в рамках визначеної області

• Середня цитованість (Citation Impact), середня кількість цитувань 

однієї публікації – показник наукової ефективності лише в 

рамках тієї ж предметної області

• Нормалізована середня цитованість за предметною галуззю (CNCI) 

– показник наукової ефективності співставлення незалежно від 

предметної галузі
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Нормалізована середня цитованість за 
категорією (СNCI)
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CNCIпублікаціі=
Цитованість публікаціі

Средня цитованість всіх публікацій того ж 

типу, опублікованих в тому ж році і тій 

самій предметній області

CNCIгрупи публікацій=
CNCI1+ CNCI2 +...+ CNCIN

N

СNCIпублікації > 1: дослідження цитується краще середньосвітового рівня



WEB OF SCIENCE та INCITES 

Web of Science – міжнародна 

наукометрична реферативна база 

даних (абсолютні показники)

InCites – інструмент

для професійного бібліометричного

аналізу і управління наукою (абсолютні 

та  нормалізовані  показники)



Ефективність співпраці
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Знайти лідера за певною темою в 
певній країні
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Процедури та особливості
оцінювання грантових заявок і 
на що варто звернути увагу при 
написанні проекту

61



WHERE CAN I FIND MONEY FOR RESEARCH? 

→ Подивіться місцеві

→ Шукайте двосторонні гранти

→ Шукайте міжнародні урядові / неурядові агенції, які фінансують

дослідження у вашій галузі знань

→ → Помрійте про мега: Європа (Горизонт 2020) або США (NSF, 

NIH тощо)

З презентації д.б.н. Васецького Є.С. Семінар: Показники ефективної наукової

діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти

http://bit.ly/2WtlkPC



WHAT GRANT TYPE? WHAT AGENCY?

• Крок 1: Складіть конспект із цілями (проконсультуйтеся у керівника та колег)

• Крок 2: Оберіть грантодавця
– Читайте його веб-сторінку, щоб дізнатися про пріоритети

– Вирішіть, як ваша робота відповідає / розширює їхню наукову програму / портфоліо

• Крок 3: Подивіться, які гранти були присуджені раніше
– Чи підходить вам проект в рамки?

– Як ваше резюме / публікації порівнюються з попередніми переможцями?

• Крок 4: Зверніться до Program Officer
Він адвокат для дослідників, прояснює процес
Допоможе вам «налаштувати" – узгодити вашу роботу  з пріоритетами грантодавця
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З презентації д.б.н. Васецького Є.С. Семінар: Показники ефективної наукової

діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти

http://bit.ly/2WtlkPC



FIVE CORE REVIEW CRITERIA

• Significance - вирішує важливу проблему чи критичний для 
прогресу

• Investigators - Кваліфікація команди

• Innovation - новітні концепції чи підхід

• Approach - доцільність / сила / відповідність стратегії цілям
проекту. Адекватний Human Subjects Protections

• Environment - інституційна підтримка / ресурси

"Human Subjects 

Protections" is a 

collective term for the 

federal, state, and 

university policies, 

procedures, and 

ethical considerations 

that protect the rights 

and welfare 

of human beings who 

participate 

in research as 

the subjects of 

thatresearch.
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З презентації д.б.н. Васецького Є.С. Семінар: Показники ефективної наукової

діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти

http://bit.ly/2WtlkPC



• Два рецензенти, призначені для детального огляду; інші часто читають
лише абстракти та цільові сторінки

• Кожен призначений рецензент оцінює всі 5 основних критеріїв

• Кожен призначений рецензент дає попередній загальний бал

• Оцінка до зустрічі

• Заявки ранжуються за загальним отриманими оцінками - обговорюється
лише половина

• Обговореним проектам присвоюється підсумковий бал

HOW ARE APPLICATIONS SCORED?
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З презентації д.б.н. Васецького Є.С. Семінар: Показники ефективної наукової

діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти

http://bit.ly/2WtlkPC



Планувати заздалегідь

– 6 місяців експериментальної роботи + дослідницькі питання

– 6 місяців написання грантів

Залучайте ментора / співдослідників

Напишіть і перегляньте концептуальний документ на 1-2 сторінки

Діліться до кожної зустрічі з колегами

Корегуйте між зустрічами

WRITING TIPS:  GETTING READY
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З презентації д.б.н. Васецького Є.С. Семінар: Показники ефективної наукової

діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти

http://bit.ly/2WtlkPC



Прочитайте успішні гранти

Зважайте на mock review

Жодних друкfhcmrb[ помилок, кожна сторінка - ідеальна

Читайте та перевіряйте остаточну версію кілька разів, користуйтеся
послугами редагування тексту, якщо ваш грант іноземною мовою

Залучайте ментора, співдослідника, біостатиста на початку (3-6 
місяців)

GRANT WRITING SECRETS:

mock review is 

a pre-submission 

grant review
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З презентації д.б.н. Васецького Є.С. Семінар: Показники ефективної наукової

діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти

http://bit.ly/2WtlkPC



– Організуйте внутрішній експертну оцінку

– Запросіть осіб, які вже оцінювали гранти

– Робіть заздалегідь (наприклад, якщо подання в червні – оцінку на 
початку травня)

– Визначте, як отримати відгук

– Зовнішне рецензування - знайдіть і поговоріть з експертами у 
запропонованій галузі дослідження.

– Складіть список потенційних рецензентів (запитується для деяких
заявок на отримання гранту)

BEFORE YOU SUBMIT THE GRANT
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З презентації д.б.н. Васецького Є.С. Семінар: Показники ефективної наукової

діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти

http://bit.ly/2WtlkPC



AFTER THE REVIEW

- Отримайте оцінку

Не приймайте простого НІ!

- Прочитайте підсумкову відповідь

- Зверніться до свого програмного офіцера та будьте готові до обговорення:

що рецензенти сказали про вашу заявку (після того, як ви матимете резюме)

Оцінки та рецензії

ймовірність фінансування

перспективи переглянутої заявки

- Чекайте ГРАНТу, або

- Прослухайте поради офіційного представника програми щодо варіантів
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З презентації д.б.н. Васецького Є.С. Семінар: Показники ефективної наукової

діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти

http://bit.ly/2WtlkPC



Ви в хорошій компанії
Знайте свої варіанти
Отримайте пораду, перегрупуйтесь
Зверніться до свого програмного
директора

IF NOT FUNDED, TRY AGAIN! 
On the same day that molecular 
biologist Carol Greider won a 
Nobel prize in 2009, she learnt that 
her recently submitted grant 
proposal had been rejected. 
“Even on the day when you win the 
Nobel prize,” she said in a 2017 
graduation speech at Cold Spring 
Harbor Laboratory in New York, 
“sceptics may question whether 
you really know what you’re 
doing.”
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З презентації д.б.н. Васецького Є.С. Семінар: Показники ефективної наукової

діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти

http://bit.ly/2WtlkPC



Підсумки

• Знайти потенційних грантодавців

• Проаналізувати публікації у WoS

• Проаналізувати здобутки конкурентів

• Переглянути власні результати 

• Заповнити авторські профілі

• Перевірити дані установи

• Знайти перспективних партнерів

• Не боятися невдачі

• Повторювати до отримання гранту!
71

Гранти є і за них варто боротися

План дій



Вікторина

• https://forms.gle/YW4mrTiPGhbaUw958• Лише до 9 ранку 10 
березня

• Дайте відповідь на 3
запитання

• І можливо саме вас
обере Random 
володарем календаря
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Наукова комунікація в цифрову епоху

73Insert footer

Курс на Prometheus

• National University 

Kyiv-Mohyla

Academy, 

• Clarivate Analytics, 

• ElibUkr, 

• Foster

✓ 6 лекторів

✓ 13 тижнів

✓ 11 тестів

✓ 3 кредити за 

Болонською 

системою

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UKMA+SCDA101+2020_T1/about

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UKMA+SCDA101+2020_T1/about


Інформаційні сайти

http://clarivate.ru

https://clarivate.com/

російською

англійською

http://clarivate.libguides.com/home

http://clarivate.libguides.com/home


Інформація на Clarivate Analytics українською

Інформація про семінари і вебінари українською

https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu4

1jYg

https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg
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https://www.nature.com/articles/d41586-019-03914-
5?fbclid=IwAR1GLtsOl7M3EZ4pviZLLH1O-
_9NrBGgvHBq1LiXh26wh1sy_snwu61G0tY

Nature 577, 133-135 (2019)
doi: 10.1038/d41586-019-03914-5

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03914-5?fbclid=IwAR1GLtsOl7M3EZ4pviZLLH1O-_9NrBGgvHBq1LiXh26wh1sy_snwu61G0tY


Корисні посилання

webofscience.com

my.endnote.com

Clarivate.com/ru

Clarivate.ua

youtube.com/WOKtrainingsRussian

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg
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