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План

Оцінка наукової діяльності науковця та 
установи
Основи публікаційного процесу
Підбір видання, правила оформлення
публікації, робота з рецензією, функції
авторських профілів
Хижацькі видання



Хто, кого і навіщо оцінює
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• Актуальна тема

• Гранти

• Партнери

• Перевірені джерела інформації

• Стратегія оприлюднення даних

• Підбір видання

• Оформлення публікації (написання статті)

• Розповсюдження даних, створення наукового ім'я

Що потрібно науковцю
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• 7,8 млн науковців

• > 21000 журналів у WoS Core Collection

• > 11800 журналів з імпакт фактором

• Мало грошей на дослідження

• Багато конкурентів

• Мало часу у рецензентів

Конкуренція

Грант

https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=UA
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Застосовуйте інструменти коректно

2015 2016 2017 2017

2017

IF2017 =

Кількість цитувань і 2017
статей опублікованих у 2015-2016 

Кількіcть статей у 2015 та 2016

Для журналу – impact factor Для вченого - h-index

https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html

https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html
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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
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• Кількість публікацій

• Їхні якість (цитування) (індекс Хірша)

• Гранти

• Партнери

Показники кваліфікації  вченого і організації

Хто оцінює?

• Сам!

• Керівництво (всі рівні)

• Рецензенти

• Грантодавці

• Партнери

статті
монографії
патенти
Конференції
Etc (листи в Nature, пости в ФБ)

навіщо?

• Ефективне використання ресурсів
• Вирішення задач
• прикладних і
• фундаментальних
• престиж
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Як публікації впливають на рейтинг ВНЗ Шанхайский рейтинг

Ще запитуєте
де 
друкуватися?
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Що таке високоцитована робота (це стратегія!)

Автори/профілі Установи Гранти

Журнал
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Здобутки Запорізького національного технічного університету
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Яких публікацій більше
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Видання|гранти



Що таке Web of Science ?
За якими спеціальностями



15

Звісно ви знаєте все про Web of Science, перевіримо

ресурси різні

література якісна

індексація повна

оцінка точна

15       баз даних

> 34    тис журналів на платформі

> 150   млн документів

> 35 млн патентних родин

Core Collection

> 21 тис журналів

> 11 тис        з імпакт фактором

> 73 млн      документів

254            предметні категорії

> 1,6 млрд   посилань

> 100 тис      книг

> 200 тис      материалів конференцій

Наукометрична
Мультидисциплінарна
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За якими спеціальностями

Source Publication List for ...

Arts & Humanities

Science Citation Index Expanded

Social Science Citation Index

Scope Notes (AHCI)

Scope Notes (SCIE)

Scope Notes (SSCI)

http://mjl.clarivate.com/publist_ah.pdf
http://mjl.clarivate.com/publist_sciex.pdf
http://mjl.clarivate.com/publist_ssci.pdf
http://mjl.clarivate.com/scope/scope_ahci/
http://mjl.clarivate.com/scope/scope_scie/
http://mjl.clarivate.com/scope/scope_ssci/
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Чи є щось з моєї теми

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

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

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

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


Доступ до платформи
Як працювати віддалено
Спектр ресурсів Clarivate Analytics
Інформаційні ресурси
З чого почати
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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, ResearcherID
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Для зареєстровані користувачі – завжди з Web of Science

Login – електронна пошта з якої
реєструвалися

Password – той що створили

Віддалений доступ діє 6 місяців
Безкоштовно!
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Знайомство з інтерфейсом
WoS JCR EndNote довідка

PublonsESI профіль мова
Kopernio
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Довідка, буде обраною мовою і релевантною до сторінки пошуку



24

Інформаційні ресурси російською: сайт, youtube, вебінари, семінари

https://clarivate.ru/
https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian

https://clarivate.ru/webinars

Тут мало бути 
Ваше прізвище
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Інформаційні ресурси українською: facebook, youtube, вебінари, семінари

https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/ Clarivate Analytics українською

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


Чи можливо опублікуватися
безкоштовно



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



28

Відмови до передплати повних текстів

Institution/ Consortium Date Region Publisher(s)

Electronic Information Service National 
Programme (EIS) 2019 Hungary Elsevier

Florida State University 2019 United States Elsevier

FinELib 2019 Finland Taylor & Francis

Max Planck Society 2019 Germany Elsevier

Temple University 2019 United States Elsevier

Unit (The Norwegian Directorate for ICT and Joint 
Services in Higher Education & Research) 2019 Norway Elsevier

University of California System 2019 United States Elsevier

University of Oklahoma-Norman 2019 United States Elsevier, Wiley

West Virginia University 2019 United States Elsevier, Springer

Le Consortium Couperin 2018 France Springer Nature

Université de Lorraine 2018 France Springer Nature

Abdus Salam International Centre for Theoretical 
Physics (ICTP) 2018 Italy Elsevier

Bibsam Consortium 2018 Sweden Elsevier

Creighton University 2018 United States Wiley

University of North Carolina Chapel Hill 2018 United States Wiley

https://sparcopen.org/our-work/big-deal-
cancellation-
tracking/?fbclid=IwAR09Q92a5Ljqd11Xq5sii2R
MIgiCGwf2RNB8VcmUhhBITyTTjF6mI-xY7iA

https://sparcopen.org/our-work/big-deal-cancellation-tracking/?fbclid=IwAR09Q92a5Ljqd11Xq5sii2RMIgiCGwf2RNB8VcmUhhBITyTTjF6mI-xY7iA
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Скільки коштує публікація в ОА журналі

https://www.nature.com/openresearch/publi
shing-with-npg/nature-journals/



Чи можливо опублікуватися
без рецензії
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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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Для різних версій видання (паперова, он-лайн, CD-ROM, тощо  
повинні бути різні ISSN

Biopolymers and Cell 
(Biopolym. Cell)
0233-7657 print
1993-6842 on-line 

• Восьмизначний номер ідентифікує періодичне
видання (включаючи електронні)

• Формат ХХХХ-ХХХХ 

• Будь-яка зміна назви має супроводжуватися
зміною ISSN, навіть якщо зміни незначні

International 
Standard 
Serial 
Number



DOI може бути у

журнал, номер, том,

стаття,

частина публікації 

книга, книжкова серія, окрема глава

або розділ книги,

дисертація,

збірки матеріалів конференцій, тези

тощо

https://doi.org/10.7124/bc.000027

doi директорія префікс суфікс



ISSN, DOI – не є показниками наукової цінності 

журналу, проте є необхідними атрибутами сучасного 

видання, яке піклується про своїх читачів, комфортну 

співпрацю з колегами та власний статус

http://dx.doi.org/10.7124/bc.000034

ISSN DOI

0233-7657

http://dx.doi.org/10.7124/bc.000034


Недоброчесні практики
«я лише один раз підробив
дані/списав/забув
посилання/некоректно
послався»
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Недоброчесні практики = репутаційні втрати

Фальсифікація

«Салямі публікації»

Надмірне самоцитування 

Договірні цитування

Плагіат



Часті запитання
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Скільки авторів може бути у публікації? 
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• Всі в яких ця робота виконувалася!

Скільки установ можна вказати?

Унікальність Web of Science Core Collection

ПОВНА ІНДЕКСАЦІЯ ДАНИХ

всі документи журналу

всі співавтори публікації

всі організації

Всі гранти
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Коли мою статтю надрукують
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Як часто можна писати статті? 
Для самостійного опрацювання

Ioannidis JPA, Klavans R, Boyack KW. Thousands of scientists publish a paper every five days.. Nature 2018. 561, 167-169.

https://www.nature.com/articles/d41586-018-06185-8
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Дайте нам перелік журналів з …

Обирайте, але!
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Навіщо мені публікація у Web of Science?

Для кандидатської/докторської/звання
В заявках на грант від  МОН є такий пункт
У всіх моїх однолітків вже є стаття
“Науковий егоїзм”

o Хочу щоб про мої здобутки знали! 

o Я знайшов цікаву проблему, 

o Витратив час, доклав сил і розум щоб її вирішити 

o Прагну щоб інші використали мої данні 

o і не проходили той самий шлях спроб і помилок

o Хороші публікації - це мій надійний капітал ;) 



НАКАЗ МОН 14.01.2016 № 13 Про затвердження Порядку присвоєння
вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

…7. Вчене звання старшого дослідника присвоюється

….2) які мають: 

наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних
та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових
виданнях, з яких не менше двох публікацій у періодичних
виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web 
of Science та не є перекладами з інших мов; 

2.2 за темою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук …не 
менше п’яти публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових
виданнях України та інших держав, з яких:

не менше однієї статті у наукових періодичних виданнях інших держав 
з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До такої публікації може
прирівнюватися публікація у виданнях України, які включені до 
міжнародних наукометричних баз;

НАКАЗ 17.10.2012  № 1112 Про опублікування результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
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На які запитання можемо знати відповідь у Web of Science

Як? – Комбінуйте фільтри!

Хто в Китаї досліджує 
кріптовалюти ?
Які фонди фінансували ці 
дослідження?
Хто є лідером за цією темою?
В яких журналах публікувати?
Де знайти 
рецензента/партнера для 
досліджень?



Як зберегти інформацію
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Що і скільки записів?



Де знайти повний текст



49

Знайти повний текст

У видавця

У відкритих джерелах

У автора
У видавця
У відкритих джерелах

за гроші або безкоштовно
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Kopernio і доступ до повних текстів

https://kopernio.com



Нас ніколи не надрукують….
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Скільки робіт з України Cu=Ukraine



Про видання



Журнали

1665 2019

КІЛЬКІСТЬ

ФОРМАТ

БЕЗПЕЧНІСТЬ

ВИЗНАНІСТЬ

друковані електронні
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За якими критеріями автори обирають журнал

Impact factor?

Визнаність

Швидкість, географічна близькість 

Вартість

Розповсюдження, Стабільність

Там всі друкуються

Мені надіслали запрошення

Його читають інші фахівці, що працюють в моїй 
галузі
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Де НЕ треба друкуватися
Не кормите хищников!!!!

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

Перевірити індексацію у Web of Science

Базовий пошук

Розширений пошук

В Journal Citation Report

Master journal list 

http://mjl.clarivate.com/

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

http://www.time.kz/articles/ugol/2016/05/24/ne-kormite-hishnikov
http://mjl.clarivate.com/
https://www.nature.com/polopoly_fs/1.22554!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/549023a.pdf
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https://web.archive.org/web/20170111172311/http
s://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics

Архів списка Джефри Билла

Гугл академія –
індексує все

https://web.archive.org/web/20170111172311/https:/scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics
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Що має бути у наукового видання

Видавничі

стандарти



Зміст



Міжнарожний

склад



Аналіз цитувань



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

https://www.researchgate.net/publication/328518619_
Strategia_rozvitku_naukovogo_vidanna

➢ Уніфікована назва + англійською + 
абревіатура (ISSN)

➢ ISSN, doi

➢ Редколегія                

➢ Рецензенти 

➢ Автори 

➢ Стала періодичність!!!

➢ Чітка бізнес модель

➢ Сайт

➢ Індексація базами даних

➢ НЕ ІНДЕКСАЦІЯ ХИЖАЦЬКИМИ!

https://clarivate.com/essays/journal-selection-process
https://www.researchgate.net/publication/328518619_Strategia_rozvitku_naukovogo_vidanna


Рецензенти
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На що звертають увагу рецензенти

✓Новизна, актуальність

✓методики

✓Логічність викладу і обговорення

✓Статистика, біоетика

✓Ким підтримувалися дослідження

✓Мова

✓оформлення

✓література

Які шанси опублікувати роботу 
по такій темі?
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Українські науковці у Publons
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Академія Publons для рецензентів (безкоштовний курс)

10 модулів з докладними роз'ясненнями та 
рекомендаціями:

1. Вступ: видання наукової публікації
2. Структура публікацій
3. Оцінка методології
4. Розділ з даними і матеріалами
5. Опис результатів роботи
6. Етичні аспекти
7. Що чекає від рецензента журнал?
8. Робота з редактором
9. Рецензування до публікації статті
10. Рецензування опублікованих робітhttps://publons.com/academy

https://publons.com/academy
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Нас не цитують…. Чи є життя після публікації

Безкоштовний ресурс, дозволяє:

Показати ВСЕ публікації вченого, будь-
якими мовами, з будь-якої транслітерацією
прізвища

проводити
пошук партнерів,
рецензентів,
оцінку вчених по Web of Science

Інтегрований з ORCID

http://www.researcherid.com/
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Orcid

Designed by PAT for Ghent Univ Res Dep
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Показати все
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Ідентифікатори автора: ResearcheGate
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Google Scholar



Що має бути у статті, 

як ії оформити
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Хороша стаття

Якісні
Результат

Актуальна
тема

Відповідний
журнал
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Коли починати писати статтю?

Як прийде натхнення
Перед звітом
Коли не вистачає для звання
Коли отримано нові, статистично достовірні результати, які 
розширюють картину розуміння світу

За яким форматом?

Тим що вказано в правилах для авторів обраного видання



71

Без чого не варто писати статтю

Актуальна тема (см перелік літератури)

Отримані нові, перевірені, цікаві результати

Знайдено вирішення певної проблеми

Визначитися з форматом публікації

• Огляд

• Експериментальна стаття

• Коротке повідомлення

• Case study 

https://youtu.be/m7meoPIYzgY
Як написати і опублікувати хорошу статтю?

https://youtu.be/m7meoPIYzgY
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Читайте правила для авторів!
Це збереже ЧАС (ваш та редакції)

➢Оформлення рукопису
➢Формат літератури
➢Процес рецензування
➢Політика розповсюдження

Який формат краще обрати?

Назва

Автори

Місце виконання роботи

Резюме (Структуроване)

Introduction, 

Methods, 

Results,

and

Discussion 

Acknowledgements

Funding 

Список літератури

Структура експериментальної статті
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Назва статті

➢Суть роботи
➢Без абревіатур 

Автори

➢Вклад кожного
➢Обов'язкова  спільна робота над статтею
➢Ідентифікатори (OrcID)
➢Правопис прізвищу

* Однаковий вклад



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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Назва установи

Показати здобутки

Оцінки активністю публікацій

Порівняння організацій

Виявлення сильних і не дуже сторін

Кому необхідний пошук по організації?

Керівництву організації

Міністерству

Фондам

партнерам

https://youtu.be/YJidICnjdcQСтворення і корегування

https://youtu.be/YJidICnjdcQ
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Резюме

➢Структуроване
➢Без абревіатур
➢Передає структуру статті

o Навіщо(актуальність)

o Якими методами?

o Що отримано

o Як це розширило картину уявлень про світ

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

➢Можна не хронологічний, а 

логічний опис

➢Основні!

➢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
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Навіщо потрібен список 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



Скільки часу витратити на 

оформлення списку 

використаних джерел



Стилі оформлення

Chicago
Australian Guide to

Legal Citation

Harvard
APA Turabian

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

За алфавітом (по 
прізвищу першого 
автора)

Порядковий номер посилання в 
тексті [1]

Vancouver
IEEE AIP ГОСТ

інженерія, інформаційні 
технології, медицина, 
фармакологія

мистецтво, дизайн, 
економіки, педагогіка, 
інженерія, медицина, 
фармакологія

мистецтво, право,
історія

Верхні індекс в тексті статті1, 
внизу кожної сторінки деталі 
цитування

За алфавітом прізвища автора)
Інколи вказано бібліографію

Автор-дата Нумерований Примітки

Нумерованный , 
за порядком упоминания в тексте

Приклади

список літератури

Оформлення посилання
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Порівняння версий Endnote

ENDNOTE X8 ENDNOTE ONLINE ENDNOTE BASIC

Деск топ  версія
Безкоштовно з 
Web of Science

Безкоштовно

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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Встановити плагін

Просте оформлення статті!
Cite while you write
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Додаємо цитування

Закладка EndNote
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Додавати, міняти, видаляти посилання дуже просто
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Обираємо формат видання

Стаття готова?
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Як з`явилися статті у колекції
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Вкладка Collect – копіювання джерел
з он-лайн каталогів бібліотек



90
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Результати, збереження
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Або створіть запис власноруч, автозбереження у Unfiled

Типи даних залежать від джерела
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Створіть власний зручний каталог

Маєте зручну, власну бібліотеку, літератури за вашою темою
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Вкладка Organize – керування спільним доступом



Як підібрати видання для 

публікації
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Підбір журналу для публікації

Web of Science

EndNote (Match)

Journal Citation Report

Природнім шляхом

Q1

Q2

Q3

Q4

AHCI, ESCI

RSCI, Zoological 
Records, Medline 

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 з 1993

CCR – архів з 1985

ESCI архів з 2005
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Платформа Web of Science

Для пошуку літератури, журналів, співавторів, грантів тощо
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Як зберегти назви видань певної вибірки
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Збереження переліку видань



100

Миттєва оцінка видання в WoS

Для різних категорій квартіль видання може бути різним
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• SCIE

• SSCI

Імпакт фактор
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Пошук певного видання або категорію науки
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Журнали певних країн
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Web of Science Core Collection 

Перелік 61 українських видань, 
що на лютий 2019 року 
індексуються у ESCI посиланням

Full Journal Title ISSN

Ukrainian Journal of Physical Optics 1609-1833

Condensed Matter Physics 1607-324X

Low Temperature Physics 1063-777X

Symmetry Integrability and Geometry-Methods and 

Applications 1815-0659

Journal of Superhard Materials 1063-4576

Theoretical and Experimental Chemistry 0040-5760

Kinematics and Physics of Celestial Bodies 0884-5913

Strength of Materials 0039-2316

Journal of Water Chemistry and Technology 1063-455X

Powder Metallurgy and Metal Ceramics 1068-1302

Cytology and Genetics 0095-4527

Ukrainian Mathematical Journal 0041-5995

Neurophysiology 0090-2977

Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry 1812-9471

Materials Science 1068-820X

Мають імпакт фактор

https://goo.gl/GffuWA

https://goo.gl/GffuWA
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Спробуйте Match
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• Регулярно читати визнані журнали за своєю темою!

• Налаштувати повідомлення про цитування і  публікації в WoS

Природній  добір 
журналу для публікації
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Що таке хижацькі/сміттєві/фейкові?

Журнали створені ЛИШЕ з метою отримання 
нечесного прибутку з науковців

Чому вони виникли?

• Вимоги керівництва щодо публікацій в журналах 
що індексуються в міжнародних базах даних

• Не знання науковців

• Їхня довірливість

Коли

• ХХІ століття



На будь який смак



Поглянемо пильніше
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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. 

Ні, лише для автора!

http://www.researcherid.com/
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Перевірити наявність імпакт фактору
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Підробки

За матеріалам проф С. Арбузовой, 
наукового комітету України
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Як вам ця агенція?
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Що за видання
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Куди платити
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Справжне видання
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Схожі назви

Founded in 1965, SAGE is a 
leading independent, academic 
and professional publisher of 
innovative, high-quality 
content.
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Диявол криється у деталях! ОБЕРЕЖНО ПІДРОБКИ!!!!
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Розширений пошук

IS= 2456-1878

Перевірити видання у Web of Science



120

Чи має журнал імпакт фактор? (Лише журнали SCIE  та SSCI)

ISSN 
або
назва



121

Master Journal List

http://mjl.clarivate.com/

http://mjl.clarivate.com/
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Як опублікуватися в журналі проіндексованому у  Web of Science?

• ЧИТАТИ!!!!

• Проведіть актуальне дослідження (WoS Core Collection, ESI)

• Оберіть журнал Вашого профілю з Core Collection (WoS, JCR)

• Оформіть публікацію згідно вимог журналу (EndNote)

• Розмістіть інформацію про свої здобутки в Ваших авторських 

профілях (ResearcherID)



Корисні посилання

webofscience.com

my.endnote.com

researcherid.com

Clarivate.ru

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

youtube.com/WOKtrainingsRussian

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

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



