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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

Що ви оберете джерелом інформації

На що варто звернути увагу



Журнали

1665 2019

КІЛЬКІСТЬ

ЯКІСТЬ

БЕЗПЕЧНІСТЬ

Формат Друковані Електронні
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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 

Без рецензії

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?

• Фальсифікація

• «Салямі публікації»

• Самоцитування, 
договірні цитування

• Плагіат

Недоброчесні практики

https://youtu.be/m7meoPIYzgY


9

• 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"



Що таке Web of Science
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Реферативна

Мультидисциплінарна

За передплатою

Міжнародна 

Платформа з 15

базами даних

• в Web of Science Core Collection

• > 21 тис журналів

• Три спеціалізовані індекси

• SCIE, SSCI, AHCI

• Мультидисциплінарний ESCI

• > 11 тис має імпакт фактор

• > 74 млн документів

• > 1,6 млрд посилань

• > 100 тис книг

• > 200 тис матеріалів конференцій

Web of Science Core Collection

• > 34 тис журналів на платформі

• > 150 млн документів

• > 35 млн патентних родин 

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

Видавничі

стандарти


Зміст


Міжнародний

(с)клад



Аналіз

цитування


Процедура відбору матеріалів 
до Web of Science Core Collection

https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/
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Clarivate Analytics
Thomson Reuters

НЕ  видавці!

наукових журналів

> 21 000
найвпливовіших журналів: 

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

Постійний моніторинг 
відібраних видань!

http://mjl.clarivate.com/

Скільки в WoS (Core Collection) видань?
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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



17

Web of Science
Core Collection

SCIE – архів з 1898
SSCI – архів з 1900
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



Знайти та проаналізувати
літературу

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
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Web of Science: вхід на платформу

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, Publons
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Для зареєстровані користувачі – завжди з Web of Science

Login – електронна пошта
з якої реєстрівалися

Password – той що 
створили

Віддалений доступ діє 6 
місяців Безкоштовно!
Web of Science
EndNote
ResearcherID
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WoS JCR EndNote довідка

профіль мова
Kopernio
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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

colajuice
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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РезультатиУточнення результатів

Отримані результати

Цитування
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Аналіз результатів
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Відсортувати результати за параметрами і зберегти

Збереження інформації
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Звіти по цитуванню
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Хто у Франції 
займається он-лайн 
навчанням?

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

За моею темою немає статей? 

254 категорії Web of Science

http://mjl.clarivate.com/scope/scope_scie/

Education & Educational Research
the full spectrum of education, from theoretical to 
applied, from nursery school to Ph.D. Included in this 
category are resources on pedagogy and methodology 
as well as on the history of education, reading, 
curriculum studies, education policy, and the sociology 
and economics of education, as well as the use of 
computers in the classroom.

Education, Special concerned with the education and 
development of persons with special needs, including 
the gifted as well as those with learning disabilities

Linguistics covers all theoretical and applied aspects of 
linguistics, including phonetics, phonology, 
morphology, syntax, and semantics. The category also 
includes resources dealing with language as a social 
phenomenon such as sociolinguistics, language 
acquisition and education, psycholinguistics, 
computational linguistics, corpus linguistics, semiotics 
and the relationship between memory and language

Social Work homelessness, social casework, social 
services, social work education, public welfare, family 
counseling, child welfare and abuse, social work 
administration, social work with groups, and 
gerontological social work.
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• Назва

• Автори! (+ контакти, ResearcherID, Orcid)

• Установи!

• Резюме

• Ключові слова (+)

• Журнал

• Література

• Цитування

• Повідомлення про цитування

Резюме статті

А повний текст?



Знайти повний текст
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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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Kopernio

https://www.kopernio.com/



36

Чи складно з ним працювати?
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А у вашої установи?
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Галузі знань/видання



Зберігти

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
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Збереження результатів
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Проблема науковця, який отримав фінансування і 

виконав чудову роботу і готує роботу до публікації

наявність 6000+  варіантів оформлення статей
Журнали приймають лише за своїм форматом

Знайти , зберегти, оформити
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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



Оформити статтю
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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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• 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

• N◼U◼◼V◼◼S– так це слово “побачить” робот!

• ПЕРЕМИКАЙТЕ клавіатуру!!!

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

поєднує усі варіації назв в одному 

профілі і дозволяє представити всі 

результати і отримати точну 

статистику 

Назва установи!



Знайти журнал 

Визначити коло видань за моєю 
темою

Опублікувати роботу в визнаному 
виданні = Представити результати 
фахівцям моєї галузі

Вберегтися від хижих видань
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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
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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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Квартилі журналів

Квартиль – категорія наукового журналу, 
що залежить від його бібліометричних
показників, які вказують на рівень його 
цитованості

Виділяють чотири квартилі : 
Найвищий ─ Q1, найнижчий ─ Q4 

Фізиків і ліриків “поміряти” лише квартилями

I

II

III

IV
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• SCIE

• SSCI

Імпакт фактор
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Журнали певних країн
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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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Emerging Source Citation Index

https://goo.gl/fvQu7j

62 українське видання відібрано до Emerging Source 

Citation Index (ESCI )
http://bit.ly/2LI2O67

https://goo.gl/fvQu7j
http://bit.ly/2LI2O67
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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



Хижацькі видання

Чому виникли

Як функціонують

Чи варто звертати увагу



Як вберегтися від 

сміттєвих видань?

✓Читати!!!

✓Перевіряти

✓Не довіряти сайтам і 

розсилкам

Що таке публікація у 

хижацьких виданнях?
Втрачені 

✓Результати

✓Гроші

✓Час

✓РЕПУТАЦІЯ

Обережно!!!!

https://www.nature.com/pol
opoly_fs/1.22554!/menu/mai
n/topColumns/topLeftColumn
/pdf/549023a.pdf



«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!!

https://dx.doi.org/10.22161/ijeab
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?
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Перевірити на платформі Web of Science



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= За ISSN

IS= 2456-1878
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Результат



79

Де перевірити якщо немає доступу до Web of Science?

http://mjl.clarivate.com/
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У якого з видань є імпакт фактор? Публікація у якому зарахується 
для кандидатської?

Web of Science Core Collection
Arts & Humanities Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Emerging Sources Citation Index

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX


Самоархівування

Мета

Засоби

Які потрібні

Як використовувати
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Що після публікації?

• профіль Publons

• ORCID

• профіль Google Scholar

• профіль Researchgate.net

Самоархівування!
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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 0

PNAS, 2005

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

Величина залежить від бази даних 
за якою розраховується

Індекс Гірша (h-index) J. E. Hirsch



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

5,529,789



І все?

Різні бази

Різні пошуки

Комбінування полів

Аналітика кращих статей

Аналітика кращих видань

Референс менеджер

Авторський ідентифікатор

Робота над звітами
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• Базовий

• Пошук у пристатейній
літературі

• Розширений пошук

• Пошук за автором
Додаткові поля пошуку

Інші бази

WoS EndNote
профіль мова

JCR
ResearcherID
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• ЧИТАТИ!!!!

• 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)

Як опублікуватися в журналі проіндексованому у 

Web of Science?



А де все це подивитися?
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Інформаційні сайти

http://clarivate.ru https://clarivate.com/

російською англійською
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Эффективная работа с научной информацией: инструменты Web of Science
29 мая 10:00 Возможности Web of Science для оценки научной темы
Ресурсы Clarivate Analytics для научной деятельности и ее анализа: старые и новые 
функции. Подбор источников научной литературы по ключевым словам. Анализ 
полученных результатов. Определение ведущих организаций, ученых, ключевых изданий, 
финансирующих организаций. Сохранение полученных данных в EndNote. Ответы на частые 
вопросы пользователей. http://bit.ly/2W5KlnM
30 мая 10:00 Publons для ученого, рецензента, журнала и фонда.
С 15 апреля авторский профиль ResearcherID стал частью Publons. Старые и новые функции 
обновленного ресурса. Создание, корректировка и настройка профиля Publons. Объединение 
дублирующих материалов. Создание автоматического отчета по публикациям в Web of Science 
для группы ученых с помощью ResearcherID и EndNote. Ответы на вопросы пользователей.
http://bit.ly/2vUAanv
31 мая 10:00 Дополнительные возможности платформы Web of Science
Функции и особенности использования специальных поисков: в пристатейной литературе, по 
автору, расширенный. Особенности индексации материалов в специализированных базах на 
платформе. Основные приемы хищнических изданий, которые вводят в заблуждение авторов 
относительно текущей или будущей представленности документов на ресурсах Clarivate 
Analytics http://bit.ly/2E8KJaW

https://clarivate.ru/webinars
Тут может быть Ваша фамилия!

https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/2W5KlnM?fbclid%3DIwAR00jBePqgljucO5Z0KMCneqMFRd1G5zofnHL7So86E6KjSgkCEi4fNOyYI&h=AT1G7idiJi4CE029x8BPU7VRF8J56-PK1v_DknLPkYPbreJCbZdSuHAVCj247PjuZKpCGAlTqHvQXQIKwV_87ec92nRx7wJQQdF32awmvYDgaXGa6eE3U9Q6JVZZJXzeWuNPD-8E3ULchkm7Qz6q2IFMMuHP9kzUMkKVg1LLFX5FZoIZAqJPXyR1gcsy0K1IQz3xOn11LcaUXlg1z39eLXSRauiff_ID826YBkMO-RwsFUrDRAO8sIVZ9qyHZKKEShW6vv0Pj5pPPmrNPS0VBMFWK_CdzpEVsdyxiCP7waoxVXoCzP9oFIusbeQgbKC2HZmP9h7KYMSkJgp2PCPQTIf-taVHX-1Ex5yWEsxKrtl9zswO3JzXbtHzJz0tz45XJdMW6KaCQULJkJaEsUU475kHdSiY2e4eb3b_qVSPCJEZ4PVzoSoNwNp3TyT9eCJnoh6W2eu40Sjd7QgOwZRbmeBJjaGpE_oMGnhkjSp1kgaH-kMpe0wwOfGxi-R1aceaecSKC0cw3DzKOddnIdt1N4YMBbiUM4ScBJ0slv3Ed4W9eGfJjQqih-5rIXdeqgGhu5LZUhjukAiHEM4UiNgyIABDJNPqlbNHky6cnLmwyEYKpgLXoP1aSKdDKO5-
https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/2vUAanv?fbclid%3DIwAR3t7C58ToPppH0KXpVcvUxqvgiGma1Azk-UH5JzsysKINOAr7jx11FOwgE&h=AT0vR5bLUrl1D8-V3nq5cJnu19M822ZflNWK7ILYUIk3IWeesmrqm9BLGFvXoQ1Gk7n2aVS970NgEaARNImMP2BsO-idP695cJicQ87EAiLqS17y07GK8oOJiFDzIMUdHNG89dt2HRJ8wlGHMLLyS0xRiiNU5PEGOUkcrMm3iIk0TEZmm7dKZQTqMy4avDFE2VhLSuSZ_gS0C9nl2hj5S4R2jcJ03NeweWMn0j8pM279uv99UbwljJmI18Ql51xe6YO4eJ1X9v8eaW-vQ7oMbARJVJvlnKyTj0IxjkgiRbWt18QX663HtR8UhcEmUMsPl58dnLG5wvOpQZj9LliyHOCQUEWqckmC7BihmNhrzHvlRPXZxIznoXcgz8oGZRrqa3xabPe2LfgPVigWzR4rWQJhv0ukNmsJJdmUeGj20jYuHptDUgaV4gwE3jIU3dZfxOZMVNmUfSTfIiv1sb2yuVg6Yt1l3_lb46tg82df26O31RDFY7dIGNUs0Hx_UhD7njhL93ddM7k1IbDDyN5P-g7HMexrYXvHkg-1x2d-x5_vdxHaEshWZq-Bs-msJ6Du0kZtul7VIjpWSztNb50dBJvJfVbP0mGIVKi8DtuN0iMwuCRp7FUWx7-Pd4QU
https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/2E8KJaW?fbclid%3DIwAR2sLIcQVglRuibQo06MYt-QHmEK7h7yjRwUZh0_c2zbOEZCupK27uucIAw&h=AT3_8KpmNdtKCkw2uEklkUiywdPfrzhtH0fNUWKh3F1tBnFt2Sc9F2o7PQcGix13dklAjmxlGNISfxOr6ut_UWkVConsSNP2OeoCttLAgfJZfaMMe423zGBMFzgoqcx-OKtfXFZnQoMtXolojRANCoUg-4HhVH1e00iOHq4nE4fY2aP5YGLApCtuJ5ws6yzzrfKLKSgdnwfufvZ1dzanPfLZ_5RyrflORTW3D6IbQPMXrMINQ3H6ZfJkPSTBc-MG1kOYTDW5V2VckToHBShtugxqmpiBxfSOeXNYqCBQfY5peFGXPa4wQCr_J1ZqVm-URZ92a2dNLTH-iWUPlvfPagHXPjTZbdmRX5Tg9qbTN9vptFsIvGOD40ZkLISfmlqo-Ix-HqJTszTHCM5xS7KpDpuo-6uau8W4ax1YaPjreFOHOqJ0ueJjD6UFyB32iZJyG7If2u_z511nmrBeim9i3IwGaaWTnpfeHigPW3ennavsfWlbvqduSd5_ST-aYJvtdq2g44sdx_fSbp4cIVz4ApUDCsErFu_zcKD9qKHsaGsqpC637oHQrrG9KkrGnIwGnbBIcVNhn1TjghxZhp2omISQ67cfS_2X_pPjuLdyrddsduDAfeVJhmdnE56W
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Інформація українською

Інформація про семінари і вебінари українською

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/ youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/
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Як опублікуватися у журналі, що індексується у Web of Science?

29 травня 16:15 українською

Основні етапи публікаційного процесу. З чого починається хороша 
публікація? На що звернути увагу при оформленні манускрипту. В яких
виданнях варто публікуватися і чому. Чи можна опублікуватися
безкоштовно? Як швидко мою статтю надрукують? Як перенести 
рецензування? Чому мою роботу відхилили? Хто може допомогти з 
написанням роботи? Перевірка індексації видання у Web of Science Core
Collection. Що робити після публікації? Відповіді на Ваші запитання, 
поставлені під час реєстрації
http://bit.ly/2Yx231j

https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/2Yx231j?fbclid%3DIwAR3EBHJ0HU_qWHFlaKVIKUnCCg9Li215caWIq5d73-S3atH0_Ha7LA6hosQ&h=AT1A0vIb-3WoDLFyMmZMxiF9ekI6kgSOfAXGEEqtgl_6Pu-6hJQTlQ2ayL1Wcj9w0fwxK9liqD04sLEK7yvKOs914A1CZ7ir9bndq81L0Ao7zThjkBbWqiym4rRDfJpapc6AH9gWjvmyyvQVglSPfZXon214KWuDxg9_JozCGoQNYpLg6Wx9hDBtMq4q5q80DXIvyqJnKxiNFYFC0uea6O6pvYOhOxjPxni0rmjj3m6xuMoFdX0spGtrJC16bfg3wzs2NUs47WDWTDWTm2muur_fPToW5FhJtcZZGLaUVoa9oiRyuezFxHXxWIGwwWkPLMbUy6dpi0yDO5DujJvA4XmSEWfMahcRf0rXWnAUv0iYEmlosRqmolMUrMqi0_qrHJtOMJgeYfvYMjXe34ZnObIyqgsU7WHz87W8JhKhZsj17AP8hsNhVfPTjZKg87Puc9TKSACzFz7Wh0US99hANQUfUdpanQdRuKRdDg-Zx7iRRNukGWmqIp4xYJU2LggRelVxzAJXRyaOX_4OCqRSq6SO5-VTrar85F_9Vgr5crSEqfyz8_9qU3rxoaeo0DJ6Sl_ts-2ue39srYYMH0rFmgj5OHxhp638lLRGTENr7koOA8jjaksOFsOdfi2R
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Отримати інформацію

webofscience.com

my.endnote.com

Clarivate.ru

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

youtube.com/WOKtrainingsRussian

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

340+ семінарів 

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

