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Цикл наукової діяльності 
 

Проведення 
дослідження 

Відбір 
видання 

Підготовка 
публікації 

Створення 
власного  
бренду 

WEB OF 
SCIENCE 

JOURNAL 
CITATION 
REPORTS 

ENDNOTE 
RESEARCHERID 

Інструменти Clarivate Analytics для науковця 
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• Достовірність 

• Повнота 

• Стабільність 

 

Небезпека відомих пошуковиків 

Об'єм інформації 

Науковець в середньому читає статей на рік 200+ 

… що є не більше 0,4% від наявних наукових журналів 0.4% 

Tenopir C. What Scientists Really Need. In: American Association for the 
Advancement of Science Meeting (AAAS). Washington D.C.; 2005. 
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Епоха інформаційного вибуху 



Журнали 
1665 2018 

КІЛЬКІСТЬ 

ЯКІСТЬ 

БЕЗПЕЧНІСТЬ 
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• Представити власні, нові 

результати 

• Закріпити пріоритет 

• Звітність. Продуктивність 

(кількісні  та якісні 

показники) 

• Обов'язковий кар'єрний 

елемент 

Навіщо науковцю журнали? 

• Джерело наукової 

інформації 

• Інформація про сучасний 

стан і тенденції розвитку 

науки 

• Оцінити шанси на 

фінансування 

“себе показати” “На інших подивитися”  

Публікуйтеся за кордоном! 



Традиційна модель  Відкритий доступ 

Бізнес моделі журналів 

Гібридна 

ХИЖАЦЬКА (її не має бути!!! Остерігайтеся!!)  

 («утром деньги – вечером стулья» 
ми все друкуємо або без рецензії або з тією що ви надішлете) 

Автори подають статтю 
Рецензія – прийом статті 

Платять читач (бібліотеки) 

Автори подають статтю,  
Рецензія – прийом статті – оплата авторами 

Читачі – безкоштовний доступ 

Автори подають статтю 
Рецензія – прийом статті 

Автори вирішують  як буде розповсюджуватися стаття 
традиційна модель – безкоштовно, якщо відкритий доступ - оплачують 
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Типи видань 
 

Наукове 
видання 

Періодика 
Хижацьке 
видання 

Аудиторія Фахівці Широкий загал ніхто 

Редагування + + +/- 

Рецензування + - - 

ISSN + +/- + 

doi + - +/- 

Плата за публікацію +/- - + 

https://youtu.be/vwsjnLyUq-k 
 

Как распознать недобросовестные журналы и избежать 
публикаций в подобных изданиях  

https://youtu.be/vwsjnLyUq-k
https://youtu.be/vwsjnLyUq-k
https://youtu.be/vwsjnLyUq-k
https://youtu.be/vwsjnLyUq-k
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Новизну, актуальність 

Використання сучасних методів, 

Логічність викладення і обговорення 

Статистична обробка, біоетика 

Мова 

Оформлення 

Література 

 

Що оцінюють рецензенти 

https://youtu.be/m7meoPIYzgY 

Як написати і опублікувати хорошу статтю? 

https://youtu.be/m7meoPIYzgY
https://youtu.be/m7meoPIYzgY
https://youtu.be/m7meoPIYzgY
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• Фальсифікація 

• «Салямі публікації» 

• Самоцитування, договірні цитування 

• Плагіат 

Недоброчесні практики 

Назавжди 
ЗНИЩУЮТЬ  

репутацію вченого!  
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• Копіювання 

• Перефразування 

• “Клаптиковий” 

• Не точне цитування!! 

Плагіат і  
його види 

Плагіа́т — привласнення авторства на 
чужий твір або на чуже відкриття, 
винахід чи раціоналізаторську 
пропозицію, а також використання у 
своїх працях чужого твору без 
посилання на автора (ВіКі) 

"Плагиат - единственный вид кражи, 
когда вор сообщает свою фамилию"  
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Реферативна 

Мультидисциплінарна 

За передплатою 
Міжнародна  

Платформа з різними  
базами даних 

 
• в Web of Science Core Collection 
• > 20 тис журналів 
• > 11 тис має імпакт фактор 
• > 70 млн документів 
• > 1,4 млрд посилань 
• > 94 тис книг 
• > 197 тис матеріалів конференцій  
• >  35 млн патентних родин 
  

Web of Science Core Collection 

• > 34 тис журналів на платформі 
• > 150 млн документів  

Наукометрична 
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ЮДЖИН ГАРФІЛД 
Засновник Institute for Scientific 
Information  
Запропонував impact factor (1975) 

1955 стаття в Science  
1964 Science Citation Index (print) 
1973 Social Science Citation Index 
1978 Art & Humanities Citation Index 
1980 Science Citation Index (CD) 
1997 платформа Web of Science 
 

1960 Institute for Scientific Information 
1992 Thomson Scientific 
2008 Thomson Reuters 
2016 Clarivate Analytics 

Web of Science 
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Видавничі 
стандарти 

Зміст журнала 
Міжнародний 

склад 
Анализ 

цитування 

https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/ 

 

Процедура відбору матеріалів  
до Web of Science Core Collection 
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Clarivate Analytics 
Thomson Reuters 

НЕ  видавці! 

 

наукових журналів 

> 20000 
найвпливовіших журналів:  

>13000 SCIE, SSCI, AHI 
> 7000 видань в ESCI 
 Core Collection WOS 

Постійний моніторинг 
відібраних видань! 

 

Скільки в WoS (Core Collection) видань? 
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• Відбір 

• Моніторинг 

• Виключення за: 

• Рівень 

• Картелі цитувань 

• Недоброчесні практики 

• Постійне оновлення 

Як підтримується якість? 
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Формування бази даних 
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стаття 

матеріали,  
на які 

посилається автор даної статті 

матеріали,  
які  

цитують дану статтю 

 

База містить інформацію про 
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Web of Science 
Core Collection 

SCIE – архів з 1898 
SSCI – архів з 1898 
AHCI – архів з 1975 

CPCI – архів з 1990 
BkCI – архів з 2005 

IC –  архів з1993 
CCR – архів з 1985 

Russian Science Citation Index 
архів  з  2010 

CABI 
архів і 1910 

FSTA 
архів з 1969 

Inspec 
архів з 1898 

MEDLINE 
архів з 1950 

Zoological Record 
архів з 1864 

Data Citation Index 
архів з 1900 

Derwent Innovations Index 
архів з 1963 

BIOSIS Preview 
BIOSIS Citation Index 
архіви з 1926 

Chinese Science Citation Index 
архів  з 1989 

SciELO Citation Index 
архів  з 2002 

ESCI архів з 2005 

KCI - Korean Journal Database 
архів  з 1980 

Current Content Connect 
архів з 1989 

Biological Abstracts 
архів з 1926 

Платформа Web of  Science 
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• Знайти якісну  наукову інформацію за своєю темою 

• Ознайомитися з найцитованішими публікаціями 

• Визначити хто і де займається аналогічною проблемою 

• Де надруковано і на яких конференціях представлено ці 
дослідження   

• Зберегти обрані публікації для подальшого використання в 
власних публікаціях 

Задача: 
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Web of Science: вхід на платформу 

https://youtu.be/TPHiWifVbec  

https://youtu.be/TPHiWifVbec
https://youtu.be/TPHiWifVbec
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Реєстрація (як мені працювати вдома) 

Одна реєстрація на три ресурси ! Web of Science, 
EndNote, ResearcherID 
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Знайомство з інтерфейсом 
WoS JCR EndNote довідка 

профіль мова 
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Довідка, буде обраною мовою і релевантною до сторінки пошуку 
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Символи скорочення – дають більше, а 
використання AND – менше результатів  

* 

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 

cola juice 
coffee milk 

NB! 

оператори 
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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? 
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Оберіть ключове(і) слов(о)а 
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Результати Уточнення результатів 

Отримані результати 
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Аналіз результатів 
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Відсортувати результати за параметрами і зберегти 

Збереження інформації 
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Збереження в exel 
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Звіти по цитуванню 
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Хто у Франції 
займається корозією? 
 
Які фонди фінансували 
ці дослідження? 
 
Де досліджують вплив 
кави на тренування? 
 
В яких журналах 
публікували роботи по 
зі спорту російською 
або украінською? 
 
Де знайти 
рецензента/партнера 
для досліджень? 

Як? - Комбінуйте фільтри! 

На що можемо отримати відповідь 
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За моею темою немає статей?  
252 категорії Web of Science 

http://images.webofknowledge.com/WO
KRS522_1R3/help/WOS/hp_subject_cate
gory_terms_tasca.html 

 
Business 
all aspects of business and the business world. These 
may include marketing and advertising, forecasting, 
planning, administration, organizational studies, 
compensation, strategy, retailing, consumer research, 
and management. Also covered are resources relating to 
business history and business ethics. 
 
 

http://mjl.clarivate.com/scope/scope_scie/ 
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Хто дає гранти на дослідження 
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• Назва 

• Автори! (+ контакти, ResearcherID, Orcid) 

• Установи! 

• Резюме 

• Ключові слова (+) 

• Журнал 

• Література 

• Цитування 

• Повідомлення про цитування 

 

Резюме статті 

А повний текст? 
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• Повний текст Знайти повний текст 

У видавця 
У відкритих джерелах або у автора 

У автора 
У видавця 
У відкритих джерелах 

за гроші або безкоштовно 
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Відкритий доступ 
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Kopernio 

https://www.kopernio.com/ 
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Чи складно з ним працювати? 
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Збереження результатів 
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• Мати зручну картотеку статей за своєю темою 

• Оформити публікацію за форматом певного видання 

• Не набирати список літератури 

• Редагувати манускрипт і не припускатися помилок в 
переліку літератури 

• Переоформити статтю для іншого видання 

Задача: 
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Проблема науковця, який отримав фінансування і 

виконав чудову роботу і готує роботу до публікації 

           наявність 6000+  
варіантів оформлення статей  

Знайти , зберегти, оформити 



44 

 

Порівняння версий Endnote 

ENDNOTE X9 
ENDNOTE 
ONLINE 

ENDNOTE 
BASIC 

Деск топова 
версія 

Безкоштовно з 
Web of Science 

Безкоштовна 
версія 

Reference storage Не обмежено Не обмежено 50000 

Attachment storage Не обмежено 2 Гб 2 Гб 

Available formatting styles 6000+ 4000+ 21 

Integration with MS Word    

One-click “Find full text”  

PDF search and annotation  

Create your own formatting 
styles  
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EndNote 

WoS 
Бібліотек 
Google Scholar 

- Експорт  

- Заповнити картку 

Формування каталогу  
Поділитися 
Додавання повних текстів 

Оформлення статей  Пошук журнала 

Organize Format Match 

Collect 
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Просте оформлення статті! 
Cite while you write 
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EndNote в word 

Закладка EndNote  
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Додаємо цитування 
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Додавати, міняти, видаляти посилання дуже просто 
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Обираємо формат видання 
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Зміна стилю оформлення статті 
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• Назва, резюме статті, ключові слова – інформативні! 

• Автори – перевірте написання! (уникайте “літерного міксу”) 

• Назва установи 

Перед відправкою статті ще раз зверніть увагу 



Омогліфи  “літерний мікс” 
або кирилиця в текстах англійською 

 
• NAUKOVETS 
• NАUКОVЕТS– змішані літери  
• червоні – кирилиця, чорні – латиниця 

• NUVS– так це слово “побачить” робот! 
 
 

• Призводить до некоректного розпізнавання 
 та індексування авторів, статей тощо.  

• ПЕРЕМИКАЙТЕ клавіатуру!!! 

А О С Е Н Т Р І М В Х -  літери якого алфавіту ? 
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• Визначити коло видань за моєю темою 

• Опублікувати роботу в визнаному виданні = Представити 

результати фахівцям моєї галузі 

• Вберегтися від хижих видань 

Задача: 
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• Web of Science 

• EndNote (Match) 

• Journal Citation Report 

• Природнім шляхом 

Підбір видання для публікації 

Стаття – ваш вклад в світову науку, її повинні 
прочитати ваші колеги!!! 
Публікуйтеся у відомих виданнях!!! 
Не ховайте свої результати передчасно 
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Миттєва оцінка видання в WoS 

Для різних категорій квартіль видання може бути різним 
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Де порахувати impact factor 

для 

o SCIE  

o SSCI 

За 
Web of Science (Core Collection) 

2015 2016 

2017 

IF2017= 

кількість цитувань у 2017 
 статей опублікованих в 2015─2016  

кількість статей у 2015  і 2016 

2017 

2017 

Де не треба цього робити і чому 

Архів метрик що вводять в оману від Джефрі 
Біла тут 
https://web.archive.org/web/2017011117231
1/https://scholarlyoa.com/other-
pages/misleading-metrics/ 
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• Квартиль – категорія наукового журналу, що залежить 

від його бібліометричних показників, які вказують на 

рівень його цитованості 
 

• Виділяють чотири квартилі :  
• Найвищий ─ Q1, найнижчий ─ Q4  

Квартилі журналів 

Фізиків і ліриків “поміряти” лише квартилями 



59 

• SCIE 

• SSCI 

 

Імпакт фактор 
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Journal Citation Report 2017! 
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Журнали певних країн 
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+ 57 відібрано до Emerging Source Citation Index (ESCI )  
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi 
 

Українські видання у JCR 2017 

Full Journal Title ISSN 

Symmetry Integrability and Geometry-Methods and Applications 1815-0659 
Condensed Matter Physics 1607-324X 
Theoretical and Experimental Chemistry 0040-5760 
Low temperature physics 1063-777X 
Kinematics and Physics of Celestial Bodies 0884-5913 
Journal of Superhard Materials 1063-4576 
Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry 1812-9471 
Strength of materials 0039-2316 
Ukrainian Journal of Physical Optics 1609-1833 
Journal of Water Chemistry and Technology 1063-455X 
Materials science 1068-820X 
Neurophysiology 0090-2977 
Ukrainian Mathematical Journal 0041-5995 
Powder metallurgy and metal ceramics 1068-1302 
Cytology and Genetics 0095-4527 
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Підбір за параметрами у Journal Citation Report 
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Збереження та експорт даних 
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Спробуйте Match   
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Запропоновані EndNote 
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• Регулярно читати визнані журнали за своєю темою! 

• Налаштувати повідомлення про цитування і  публікації в 

WoS   

Природній  добір  
журналу для публікації 



68 

Як вберегтися від  
сміттєвих видань? 

Читати!!! 
Невідоме видання - перевірте його 
Не все написане на сайтах журналів  - правда! 
Не довіряйте спам розсилкам 
Користуватися Web of Science 

 

http://mjl.clarivate.com/ 

“Не кормите хищников!” 
О. Уткин 

http://www.time.kz/articles/ugol/2016/05/24/
ne-kormite-hishnikov 

Обережно!!!! 

https://youtu.be/vwsjnLyUq-k 
 

Как распознать недобросовестные журналы и избежать 
публикаций в подобных изданиях  

 

https://youtu.be/vwsjnLyUq-k
https://youtu.be/vwsjnLyUq-k
https://youtu.be/vwsjnLyUq-k
https://youtu.be/vwsjnLyUq-k


«МЕНІ НАДІСЛАЛИ ПЕРСОНАЛЬНЕ 
ЗАПРОШЕННЯ!!!» 

Dear Researcher, 
 We invite you to submit manuscript(s) for publication. Our objective is to inform author of the 
decision on their manuscript(s) within weeks of submission. After acceptance paper will be published 
in the current issue within 24 hours. Please share this information to your friends, colleagues and 
faculties also… 
 All manuscripts are reviewed by the Editorial Board and qualified reviewers. Decisions will be made 
as rapidly as possible, and the journal strives to return reviewers’ comments to authors within one 
weeks. 
International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB)  
ISSN: 2456-1878 
DOI: 10.22161/ijeab 
Impact Factor: 2.014 
Thomson Reuters ResearcherID: E-2759-2017 
Note: Kindly submit research articles to: 
:http://www.ijeab.com/submit-paper/   
  or mail us at editor.ijeab@gmail.com 
website. www.ijeab.com 

Відсутній!! 

Приклад 1 

https://dx.doi.org/10.22161/ijeab
https://dx.doi.org/10.22161/ijeab
http://www.ijeab.com/submit-paper/
http://www.ijeab.com/submit-paper/
http://www.ijeab.com/submit-paper/
mailto:editor.ijeab@gmail.com
http://www.ijeab.com/
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ResearcherID у журнала? 

ResearcherID provides a solution to the author ambiguity problem within the scholarly 
research community. Each member is assigned a unique identifier to enable researchers 
to manage their publication lists, track their times cited counts and h-index, identify 
potential collaborators and avoid author misidentification. 
Your ResearcherID information integrates with the Web of Science and is ORCID 
compliant, allowing to claim and showcase your publications from a single one account.  



Слідкуйте за руками! 

Імпакт фактор? 



Обережно підробки 

По материалам  проф С. Арбузовой, научный комитет Украины 



Як вони виникають 



Дивіться уважно 

 



Адреса видавництва 



Справжне видання 
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В Web of Science  

Базовий пошук 

Розширений пошук 

В Journal Citation Report 

Master journal list  

http://mjl.clarivate.com/ 

Як перевірити чи індексується видання Web of Science 
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Розширений 

Перевірка Web of Science Core Collection 

IS= 
SO= 

По ISSN 
По названию 
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Journal Citation Report 
ЛИШЕ для SCIE і SSCI 

Пошук журнала за назввою або ISSN  

ЧИ є імпакт фактор 
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Де перевірити якщо немає доступу до Web of Science? 

http://mjl.clarivate.com/ 
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Де знайти видання з ESCI 
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Що після публікації? 
 

• профіль ResearcherID 

• ORCID 

• профіль Google Scholar 

• профіль Researchgate.net 

Самоархівування! 
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• Мати наукове ім'я 

• Представити всі роботи (CV) 

• Розрахунок наукометричних показників 

• Пошук колег 

 

Задача: 
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Ідентифікатор вченого, 

безкоштовний ресурс, дозволяє: 

1. Представити всі власні публікацій 

2.  Знайти вчених, груп авторів за 

темою досліджень 

3. Оцінити науковця за WOS 

4. Інтегрований з Orcid 

http://www.researcherid.com/ 
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ResearcherID жовтень 2018 
 

Україна 12 місце у світі за кількістю профілів  
www.Researcherid.com 

October 2018 
Russia 118734  
USA 115470   
Brazil 106738   
China 104725   
Spain 72286   
India 44566   

United Kingdom 40482   
Italy 35777   
Australia 33431   
Turkey 33837 

Iran 30642   
Ukraine  27182   
Japan 27154    
Germany  26977 
France 25376   
Poland 20859   
Czech Republic 20191   
Portugal 19514   
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N.B! Створіть і дозаповніть профіль! 

Всі варіанти прізвища, ключові слова, місце роботи, відділ 
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Результативність науковця за Web of Science 

 



   h-індекс ученого, який опублікував N 
статей, дорівнює h, якщо: 

h його статей одержали 
не менше h цитувань 

решта N–h його статей -  

  не більше h цитувань 

№ 
статті 

Кількість 
цитувань 

1 100 

2 56 

3 34 

4 27 

5 34 

6 10 

7    ≤ 9 

8 7 

9 3 

10 1 

11 1 

12 

13 

0 

0 

Кіл-ть статей 

К
іл

ь
к
іс

ть
 ц

и
ту

в
ан

ь 

h-index 

2005 
Індекс Гірша (h-index) J. E. Hirsch 

Можна розрахувати для 
Вченого  
Групи вчених  
Журналу 
Наукової установи  
Країни 
Всього, що має статті та цитування 

Величина залежить від бази даних  
за якою розраховується 
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Оцінка співпраці і цитувань науковця 
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Відео 

https://youtu.be/PssRxb6ULhk  

https://youtu.be/PssRxb6ULhk
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Реклама ваших результатів  
 



Реєстрація www.orcid.org 

відкрита база даних  вчених  

Для реєстрації 
необхідні: 

 ім'я, 

 e-mail 

http://orcid.org/0000-0003-1115-3742 

Перехід на он-лайн CV 
Необхідний при подачі статті 
 

5,226,783 



Orcid ↔ ResearcherID 
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Ознака ResearcherID ORCID 

Постійний ідентифікатор Так Так 

Профіль Так Так 

Перелік публікацій Так Так 

Розрахунок цитувань Так НІ 

Контроль автором 
Делегування адміністратору 

Так 
Так 

Так 
Так  

Імпорт записів Orcid 
EndNote 

Web of Science 
Ris file 

ResearcherID 
CrossRef 
Scopus 

інші 

Експорт записів Orcid 
текстові редактори 

ResearcherID 

Належить 
 

 

ResearcherID vs ORCID 
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Спектр можливостей пошуку 

 

• Базовий 

• Пошук у пристатейній 
літературі 

• Розширений пошук 

• Пошук за автором 

 Додаткові поля пошуку 
Часові проміжки  

Що передплачено 

• Додаткові бази 
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Як опублікуватися в журналі проіндексованому у  Web of Science? 
 

• Проведіть актуальне дослідження (WoS Core Collection, ESI) 

• Оберіть журнал Вашого профілю з Core Collection (JCR) 

• Оформіть публікацію згідно вимог журналу (EndNote) 

• Розмістіть інформацію про свої здобутки в Ваших авторських 

профілях (ResearcherID) 
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Все на одній платформі 

 

WoS EndNote 
профіль мова 

довідка JCR 

ResearcherID 
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Інформаційні сайти 

https://clarivate.ru 

https://clarivate.com/ 

російською англійською 
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Тут мало бути 
Ваше прізвище 

https://clarivate.ru/webinars 

Вебінари російською  з 23 жовтня, реєстрацію відкрито 
 

Серия 1: Информационные инструменты для авторов научных публикаций 

• Основные навыки работы с информационной платформой Web of Science: поиск 
научной информации 

• Подбор и оценка журнала для публикации научных результатов 
• Поиск публикаций и показатели деятельности ученого по Web of Science 

Серия 2: Информационные инструменты для анализа научной деятельности 

• Дополнительные возможности платформы Web of Science для анализа научной 
литературы 

• Профиль организации в Web of Science: возможности, создание, 
корректрировка 

• Возможности InCites для оценки научной деятельности страны, организации, 
ученого 

Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных журналах 

• Как выбрать лучший журнал для своей научной публикации и избежать 
недобросовестных журналов 

• Основные требования к публикациям в международных журналах: технические 
аспекты 

• Основные требования к публикациям в международных журналах: структурные 
и содержательные аспекты 
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Інформація українською 

Інформація про семінари і вебінари українською 

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/  

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/


101 

23 жовтня  2018 16:15 https://goo.gl/Ec2mfc 

Можливості платформи Web of Science для наукової та освітньої діяльності. 

Пошуку наукової літератури. Можливі типи і особливості видів пошуку. Комбінування фільтрів і тегів, 
можливості пошуку у пристатейній літературі та схожих записах. Отримання повного тексту, відкритий 
доступ та Kopernio. Наукометричні показники та їхнє коректне застосування. Оцінка обраної вибірки, 
визначання найцитованіших робіт, тематик, лідерів певної галузі, можливостей грантової підтримки, 
автоматичні публікаційні звіти, збереження результатів. Додаткові бази на платформі. 

 24 жовтня  2018 16:15 https://goo.gl/4iFLbT  

Стратегія публікації результатів наукових досліджень. Оцінка та підбір журналів у Web of Science 

Мета публікації. Ідентифікатори якісного наукового видання, бізнес моделі та вартість публікації. Підбір 
видання для публікації. Оформлення рукопису за необхідним форматом. Публікаційний процес. 
Розрахунок і особливості застосування імпакт-фактору, квартилю. Оновлений Journal Citation Reports 
додаткові функції. Як впізнати і не потрапити до хижацьких видань. Перевірка індексації видання у Web of 
Science? 

25 жовтня 2018 16:15 https://goo.gl/1nK6Fj 

Презентація результатів наукової діяльності автора та установи  

Пошук доробку науковця у Web of Science, складнощі, що можуть виникнути, і шляхи подолання. 
Авторській ідентифікатор ResearcherID: мета, можливості, створення, наповнення, редагування, Оцінка 
робіт, автоматичне створення звітів з публікаційної діяльності науковця /довільної групи вчених і коректна 
їхня оцінка. Профіль установи 

 

Вебінари українською у жовтні. Реєстрацію відкрито 

https://goo.gl/Ec2mfc
https://goo.gl/4iFLbT
https://goo.gl/4iFLbT
https://goo.gl/4iFLbT
https://goo.gl/4iFLbT
https://goo.gl/4iFLbT
https://goo.gl/4iFLbT
https://goo.gl/4iFLbT
https://goo.gl/1nK6Fj
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Clarivate Analytics українською 

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg 



Корисні посилання 

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

www.Clarivate.ru 

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/ 

youtube.com/WOKtrainingsRussian  

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg  

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/

