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Cкачати презентацію



План

• Що дає науковцю публікація в міжнародному виданні? 

• Як обрати видання для публікації? 

• Скільки коштує? 

• Де опублікуватися безкоштовно? 

• В яких журналах більше статей за моєю темою за останні роки? 

• Як зберегти перелік таких видань? 

• Що таке високоцитована робота?

• Чи є обмеження за кількістю авторів, установ, посилань в 
переліку літератури? 

• Як швидко статтю прорецензують і надрукують?

• Структура статті, правила оформлення. 

• Як швидко і без помилок оформити публікацію за форматом 
видання

• Що можна/не можна робити зі статтею після публікації? 
Перевірка індексації видання у Web of Science Core Collection. 

• Авторські профілі. 

• Відповіді на запитання, що буде поставлено в реєстраційних
анкетах



• Що дає науковцю публікація 
в міжнародному виданні? 

2



Журнали для науковця

• Продемонструвати власні, нові

результати

• Закріпити пріоритет

• Звітність. Продуктивність (кількісні

та якісні показники)

• Обов'язковий кар'єрний елемент

• Джерело наукової інформації

• Інформація про сучасний стан і 

тенденції розвитку науки

• Оцінка шансів на фінансування

"себя показати " «на інших подивитися " 



Як обрати видання 
для публікації? 
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для різних версій видання (друкована, Он-лайн, CD-ROM, та ін.

мають бути різні ISSN

Biopolymers and Cell (Biopolym. Cell)

0233-7657 print

1993-6842 on-line

розміщюють

•обкладинці журналу

•колонтитулі статті

•на сайті журналу!!!

International Standard Serial Number

• Восьмизначний номер ідентифікатор 
періодичного видання (в тч електронного)

• Не містить інформації про походження, зміст, 
якість

• Формат ХХХХ-ХХХХ 

Будь-які зміни назви повинні супроводжуватися 
зміною ISSN, навіть якщо вони незначні

Варто використовувати скорочення надане ISSN



DOI
Digital Object Identifier

https: //doi.org/10.7124 /bc.000027
doi директорія префікс суфікс

Ідентифікатор цифрового об'єкту
Дозволяє перенаправити читача до сторінки резюме 
статті, навіть коли сайту видання змінений (Url)



DOI і ISSN - не є індикатором якості 
журналу, але є необхідними 
атрибутами сучасного видання, які 
піклуються своїм статусом

Не існує якісних обмежень для отримання ISSN, DOI



Сайт
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• Окрема сторінка (не на сайті установи)

• Обов'язкова англійська версія

• Вказані ISSN інформація про виданні

• Редколегія (країна, установи)

• Правила оформлення і спосіб подачі і рецензування статей 

(етика)

• Архів (окремі сторінки для змісту номерів, резюме з 

зазначеними назвою, авторами, місце виконання роботи, 

резюме, посилання на повний текст 

• (орієнтир doi landing page)



Підбір журналу для 
публікації

Web of Science

Journal Citation Report

EndNote (Match)

Manuscript Matcher

природним шляхом



Web of Science Core Collection
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Наукометріческая

мультидисциплінарна

• в Web of Science Core Collection

• > 21 тис журналів

• > 12 тис з імпакт фактором

• 254 категорії

• > 77 млн документів

• 59 мов

• > 100 тис книг

• > 200 тис матеріалів конференцій 

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

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Emerging Sources Citation Index

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


Доступ забезпечено МОН України
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https://dntb.gov.ua/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%

d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%96%d1

%8f/international-db-dntb

відповідно до Наказу 

Міністерства освіти і 

науки України від 29 

травня 2020 р. № 721 

«Про надання доступу 

закладам вищої освіти і 

науковим установам до 

електронних наукових баз 

даних та визнання

такими, що втратили

чинність, деяких наказів

Міністерства освіти і 

науки України».

https://drive.google.com/file/d/1BTk2ug2a3QytxFwXYtbCLYl7dRxX5nbz/view


Web of Science: вхід на платформу

https://youtu.be/TPHiWifVbec

https://youtu.be/TPHiWifVbec


Працювати позамежами інституту

Реєстрація

Один логін

пароль для трьох

ресурсів: 

Web of Science, 

EndNote, 

Publons



Для зареєстровані користувачі – завжди з Web of Science

Login – електронна пошта з 

якої реєструвалися

Password – той що 

створили

Віддалений доступ діє 6 

місяців Безкоштовно!

Web of Science

EndNote

Publons ResearcherID



Продовження віддаленого доступу
https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/?language=en_US
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https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/?language=en_US


Продовження віддаленого доступу
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Якщо кабінет було створено



В яких виданнях друкуються роботи за 
моєю темою

• Ключові слова

• Порушення сну

• Sleep disorders

• Deprivation

• Restriction

• Reduction

• curtailment



Результати
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Аналіз
Збереження

22



Стартова сторінка
JCR

• аналіз журналу чи
категорії



Проаналізувати
категорію
зберегти

26



Match EndNote
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Результати
Перехід на сайт видавництва
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Master Journal List
https://mjl.clarivate.com/home
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https://mjl.clarivate.com/home
https://mjl.clarivate.com/home


Manuscript  Matcher
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Результати
12 з 44 платні

29



Web of Science Core Collection 

68 українських виданнь

індексуються у ESCI,

перелік за посиланням

Мають імпакт фактор

https://bit.ly/3h2ag6s

Full Journal Title ISSN

Symmetry Integrability and Geometry-Methods and 

Applications 1815-0659

Condensed Matter Physics 1607-324X

LOW TEMPERATURE PHYSICS 1063-777X

Ukrainian Journal of Physical Optics 1609-1833

Theoretical and Experimental Chemistry 0040-5760

STRENGTH OF MATERIALS 0039-2316

Journal of Superhard Materials 1063-4576

MATERIALS SCIENCE 1068-820X

Journal of Water Chemistry and Technology 1063-455X

Kinematics and Physics of Celestial Bodies 0884-5913

Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry 1812-9471

Cytology and Genetics 0095-4527

POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS 1068-1302

Ukrainian Mathematical Journal 0041-5995

NEUROPHYSIOLOGY 0090-2977

Q3



Кращий спосіб підібрати журнал

Регулярно читати публікації по своїй темі в 

визнаних виданнях!

Подивитися пов'язані записи

Подивитися що цитують ключові роботи

Налаштувати сповіщення про новинки Web of 

Science Core Collection



Де опублікуватися 
безкоштовно? 

32Insert footer



Бизнес модель журналу

Традиційна модель 

Відкритий доступ

Гібридна

Подання статті → Рецензія → Затвердження номеру

Автори не платить! Читач сплачує доступ до повного

тексту

Подання статті → Рецензія → Затвердження номеру

Автор сплачує APC; Доступ до повного тексту безкоштовний

Подання статті → Рецензія → Затвердження

номеру

Автори вказують який варіант обирають

Традиціна – публікація безкоштовно, відкритий

достпу – сплачують АРС

Хижацька

Автори здають гроші

все інше за домовленістю



Скільки ж?
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Як розпізнати платний та безкоштовний 
журнал

35Insert footer



В яких журналах більше статей 
за моєю темою за останні роки?

36Insert footer



Ваша тема

37Insert footer



Результати

38Insert footer



Як зберегти перелік 
таких видань? 

39Insert footer



Аналіз

• Переглянути

• Обрати

• Визначити об’єм

• Зберегти

Збереження

40



Що таке 
високоцитована
робота? 

41Insert footer



Що таке високоцитована робота (це стратегія!)

Автори/профілі Установи Гранти

Журнал



Чи є обмеження за кількістю авторів, 
установ, посилань в переліку 
літератури? 

43Insert footer



Скільки авторів 
може бути в статті



18 сторінок

• > 67 тис паціентів

• 44 країни

• Atherothrombotic patients 
throughout the world had 
similar risk factor profiles: 
a high proportion with 
hypertension (81.8%), 
hypercholesterolemia 
(72.4%), and diabetes 
(44.3%). The prevalence 
of overweight (39.8%), 
obesity (26.6%), and 
morbid obesity (3.6%) 
were similar in most 
geographic locales

8 з них список співавторів

45

https://doi.org/10.1001/jama.295.2.180

https://doi.org/10.1001/jama.295.2.180


Хто може бути автором?

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
46



Скільки організацій 
можна вказати? 

• Унікальність
• Web of Science 
• Core Collection
• ПОВНА 

ИНДЕКСАЦИЯ 
ДАНИХ

• всі документи
журналу

• всі співавтори
публікації

• всі організації
• всі гранти

ВСІ в яких 
виконувалася робота



«Что в имени тебе моем…»

National University of "Kyiv-Mohyla Academy"

48

https://www.ukma.edu.ua/eng/


• Як швидко статтю 
прорецензують і 
надрукують?

•

49Insert footer



Оцінка
відповідно

сті темі
журналу

Вибір
рецензентів

Реценз
ування

Допрац
ювання

статті

Повторна 
рецензія

Затвердж
ення

номеру 
редколлег

ією

Додрук
арська
обробк

а

Друк

Розп
овсю
джен

ня

Публікаційний процес



Наукове 
видання

Періодика
Хижацьк

е 
видання

Аудиторія Фахівці Широкий
загал

ніхто

Редагування + + +/-

Рецензування + - -

ISSN + +/- +

doi + - +/-

Плата за публікацію +/- - +

Типи видань

https://youtu.be/vwsjnLyUq-k

Как распознать недобросовестные журналы и 

избежать публикаций в подобных изданиях 

Без рецензії

https://youtu.be/vwsjnLyUq-k


Що оцінюють редколегія/рецензенти

✓Відповідність профілю видання

✓Чи цікаво аудиторії журналу

✓Новизну, актуальність

✓Використання сучасних методів,

✓Логічність викладення, обговорення, висновків

✓Статистична обробка, біоетика

✓Оформлення наочних матеріалів

✓Грантову підтримку

✓Мова

✓Оформлення

✓Література

На які запитання дає 

відповідь ваш рецензент?

• Автор не знає хто рецензує
его роботу - Single blind 

• Автор не знає рецензента і 
рецензент не знает хто автор 
статті - double blind

Peer Review 

Single blind 
чи Double blind



10 навчальних модулів з детальними 

поясненнями і рекомендаціями:

1. Вступ: наукова публікація

2. Структура публікацій

3. Оцінка методології

4. Розділ з даними і матеріалами

5. Опис результатів роботи

6. Етичні аспекти

7. Що очікує видання від рецензентів

8. Робота з редактором

9. Рецензування  до публікації статті

10. Рецензування опублікованих робіт

Академія Publons для рецензентів 
(безкоштовний курс)



Статті бувають

Accept

Minor Revision

Major Revision

Reject 

хороша, добре написана

хороша, погано написана

погана, добре написана

погана, погано написана

відповідь рецензента



фальсифікація

без рецензії

«Салямі публікації»

надмірне самоцитування

договірні цитування

плагіат

Недоброчесні практики



Копіювання

Перефразування

"Клапиковий"

Не точне цитування

плагіат і його види

Плагіат - навмисне скоєне 

фізичною особою незаконне 

використання чужого творчої 

праці, з доведенням до інших 

осіб неправдивих відомостей про 

себе як про дійсний автора.



Коли мою статтю 
надрукують 



Коли мою статтю
надрукують

58Insert footer



• Структура статті, 
правила оформлення

59Insert footer



Оформлення. 
Структура статті

Назва

автори

Місця виконання роботи

Резюме (Структурована)

Introduction, 

Methods, 

Results,

and

Discussion

Acknowledgements

Funding! 

Список літератури



стилі оформлення

35

ChicagoHarvard

APA Turabian

У тексті прізвище 

автора і дата в 

дужках (Watson, 

1953).

в алфавітному 

порядку (за 

прізвищем першого 

автора)

Порядковий номер 

посилання вказується в 

тексті в дужках [1]

Vancouver

IEEE AIP ГОСТ

інженерія, інформаційні 

технології, медицина, 

фармакологія, наука

мистецтво, дизайн, 

економіка, педагогіка, 

інженерія, медицина, 

фармакологія, наука

мистецтво, право,

історія

Верхній індекс в 

тексті статті1, 

внизу кожної 

сторінки деталі 

цитування

в алфавітному 

порядку (за 

прізвищем 

автора)

Іноді вказується 

бібліографія

Автор-дата нумерований Примітки

нумерований, 

за мірою згадування у 

тексті

приклади

список літератури

оформлення посилання



Як в один клік все поміняти



Версіі EndNote

ENDNOTE X8
ENDNOTE
ONLINE

ENDNOTE 
BASIC

Десктоп 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 ✓



EndNote

- Експорт 
WoS

Бібліотек

Google Scholar

- Заповнити картку

Формування каталогу 

Поділитися

Додавання повних текстів

Оформлення статей Пошук журнала

Зберігти Створити Match

Знайти



Зберегти в EndNote

65



EndNote

За замовчуванням, збережені записи додаються в папку unfiled 



Створіть власний зручний каталог

Маєте зручну, власну бібліотеку, літератури за вашою темою



Оформлення статті
Скачати та встановити плагін Cite While You Write



EndNote в Word

• Закладка EndNote 

починаємо



Закладка EndNote в Word



Додати посилання до тексту



Обрати джерело

• Пошук за автором 
словом з назви або
резюме (якщо його
збережено)



Результат

• Посилання в тексті та 
перелік літератури

73



Стилі

74

ДЕТАЛІ НА ВЕБІНАРАХ

https://clarivate.ru/webinars

https://clarivate.ru/webinars 18-28
https://clarivate.ru/webinars 18-28


• Що можна/не можна робити зі 
статтею після публікації? 

75Insert footer



Що я можу робити з 
своєю статтею?

Чи можу розмітити в 
авторських профілях 
повний текст?

14

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php



Не приховати

77



Перевірка індексації видання у Web of 
Science Core Collection

78Insert footer



Як перевірити індексується чи журнал в 
Web of Science

В Web of Science

базовий пошук

Розширений пошук

В Journal Citation Report

Master journal list 

http://mjl.clarivate.com/



Master Journal List

http://mjl.clarivate.com/



Реєструйтеся та перевіряйте



Як опублікуватися в журналі який 
індексується в Web of Science

65

Коректно прописувати назва організації

Виконати якісне дослідження

Оцінка теми,  методів,  вибір партнерів, 

оцінка отриманих даних

Якісна робота повинна бути опублікована в 

гідному журналі

З огляду на складності з ідентифікацією 

авторів вченому необхідно створити і 

наповнити авторські профілі 
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Курс на Prometheus

• National University 

Kyiv-Mohyla

Academy, 

• Clarivate Analytics, 

• ElibUkr, 

• Foster

✓ 6 лекторів

✓ 13 тижнів

✓ 10 тестів

✓ 2 кредити за 

Болонською 

системою
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7-11 вересня вебінари українською за кожний окремий сертифікат
7 вересня : «Наукова комунікація в цифрову епоху». Опрацьовуємо тести
Початок навчального року, а у нас не припиняє роботу безкоштовний, відкритий он-лайн курс «Наукова комунікація в цифрову епоху», який розпочався у березні 2020. 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UKMA+SCDA101+2020_T1/about Курс складається 13 тижнів, 3 кредитів, 11 модулів для перевірки засвоєних знань, з 
можливістю, за умови успішного складання тестів, отримати сертифікат слухача. Чимало запитань виникають при виконанні завдань 3, 4, 7 та 9 тижня. Повторимо визначення та 
розрахунки показників: h-index, impact factor, класичний та 5 річний, індекс оперативності. Знайдемо кількість видань певної країни в певному році, що мали impact factor і яким він
був, для обраних категорій знань визначимо кількість видань з impact factor. Порахуємо кількість статей певної групи науковців або установи за певний проміжок часу, що
проіндексовані у Web of Science Core Collection. Розберемо помилки яких припускаються при пошуку та аналізу інформації у Web of Science Core Collection та додаткових базах на 
платформі. Визначимо як знайти для заданої теми найцитованіші роботи, установи, що виконали більше робіт, видання, що друкують певною мовою. Поговоримо про видання
певної галузі знань, перевіримо індексацію, які формати видань є та як не витрачати багато часу не оформлення публікації. повторимо про doi та ISSN
10:15-11:15 - https://bit.ly/2PPSTL7 16:15-17:15 - https://bit.ly/2DIbgi5
8 вересня : Відбір видань до Web of Science Core Collection: критерії якості, процедура оцінювання
Функції журналу. Роль, права та обов’язки, авторі, рецензентів, членів редколегії. Як знаходити рецензентів і хто має бути в редколегії. Технічні, наукові критерії якості та обов’язкові
елементи наукових видань: сайт, ISSN, doi. Як визначити скільки цитувань має моє видання, якщо воно не індексується у Web of Science Core Collection. На які видання слід
рівнятися, що можна запозичити для розвитку власного. Процедура подачі видання до Web of Science Core Collection критерії за якими проходить відбір. 
10:15-11:15 - https://bit.ly/2F8yZc3 16:15-17:15 - https://bit.ly/3fJ1w4i
9 вересня : Web of Science Core Collection для наукової роботи
Реєстрація на платформі. Можливості кабінету користувача. Продовження роумінгового доступу. Характеристики бази Web of Science Core Collection. Алгоритм пошуку та аналіз
літератури у Web of Science Core Collection: оператори пощуку, символи скорочення та заміни. Отримані результати: кількість, типи документів, розподіл по роках, отримані
цитування, самоцитування їхній аналіз, h-index. Визначення ключових установ, науковців, країн що виконують роботи за певною темою, організацій що фінансували аналогічні
дослідження. Збереження історій пошуку та результатів, налаштування автоматичних повідомлень про появу нових документів чи цитувань. Використання Web of Science в 
освітньому процесі. 10:15-11:15 - https://bit.ly/31AramT 13:15-14:15 - https://bit.ly/3fEyEdz 15:30-16:30 - https://bit.ly/31C2I4y
10 вересня : Публікаційна стратегія науковця
Вебінар у формі відповіді на часті запитання: Що дає науковцю публікація в міжнародному виданні? Як обрати видання для публікації? Скільки коштує? Де опублікуватися
безкоштовно? В яких журналах більше статей за моєю темою за останні роки? Як зберегти перелік таких видань? Що таке високоцитована робота? Чи є обмеження за кількістю
авторів, установ, посилань в переліку літератури? Як швидко статтю прорецензують і надрукують? Структура статті, правила оформлення. Як швидко і без помилок оформити
публікацію за форматом видання Що можна/не можна робити зі статтею після публікації? Перевірка індексації видання у Web of Science Core Collection. Авторські профілі. Відповіді
на запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах 10:15-11:15 - https://bit.ly/2DsG1YN 13:15-14:15 - https://bit.ly/2XGL6TS 16:15-17:15 - https://bit.ly/31wTEy4
11 вересня : Можливості аналітичного інструменту InCites
Оглядовий вебінар з можливостей аналітичного інструменту InCites для наукових установ України. Які дані використовуються, які показники розраховуються, що таке CNCI, на що
звертати увагу при аналізі здобутків установи, як порівняти ВНЗ за здобутками у певній галузі. Яка установа більш ефективна в певній галузі, чому? Як проаналізувати сукупність
документів за певною темою. автоматичні звіти і результати з урахуванням запитів користувача. 10:15-11:15 - https://bit.ly/31wTg2o 16:15-17:15 - https://bit.ly/33IWzGE

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UKMA+SCDA101+2020_T1/about?fbclid=IwAR1_sThO1bt78m4l88Dqi8asW3pqXLd5Ha9iX71y4flZVYLqJokDhH1OY1Y
https://bit.ly/2PPSTL7
https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/2DIbgi5?fbclid%3DIwAR1_sThO1bt78m4l88Dqi8asW3pqXLd5Ha9iX71y4flZVYLqJokDhH1OY1Y&h=AT1b9FLaOQ1rKCt_3MpWObDO-xyWCIkgI0pCSrrUrIWtf-_Zp24SPaXv0LSP_dGj8f8_Auzj_VkZ6iphH-zPJaarehSuj1QGIVr62TRIixmjYDo1dqTWDLrDDqYMgjIX4w&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0eHTU1Uh902RbVi7ZT5EopFtCPn75gQ2nRFXEe5HtnfFkockfq3t7R2fAgaNpn857ncheI-8pkY-DpyPnv338n78nBvL1-Hk9z19yMmXFjfiFxuQnMoHsnj64mfMXpqz598aUERjdTcaD9hjujAw6fMba73fMFvRQBEQNCQMpSxZdj28XDCc4VUUU
https://bit.ly/2F8yZc3
https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/3fJ1w4i?fbclid%3DIwAR1_sThO1bt78m4l88Dqi8asW3pqXLd5Ha9iX71y4flZVYLqJokDhH1OY1Y&h=AT1K_-mk8bXMCaaqO39kbhWUY_UF-mlrnEIs0rZd3WXg9obx5pbPyW1Xew__oAmiIixLyVilqy1BhjwMoo5IBUsMKcabdMwGXA2ipD_R5T5rtHX6wdb8qR47ev6NvgBhyQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0eHTU1Uh902RbVi7ZT5EopFtCPn75gQ2nRFXEe5HtnfFkockfq3t7R2fAgaNpn857ncheI-8pkY-DpyPnv338n78nBvL1-Hk9z19yMmXFjfiFxuQnMoHsnj64mfMXpqz598aUERjdTcaD9hjujAw6fMba73fMFvRQBEQNCQMpSxZdj28XDCc4VUUU
https://bit.ly/31AramT
https://bit.ly/3fEyEdz
https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/31C2I4y?fbclid%3DIwAR1_sThO1bt78m4l88Dqi8asW3pqXLd5Ha9iX71y4flZVYLqJokDhH1OY1Y&h=AT3GLacUMnRvdsBbACoi4bMvpIq9mnnE7E7JLtHqPdzwU5WB31GgATKJoFr508kCElEmF4-61qeHYCOEzpWgzFlc-1Cy9ith__ka1rky1jYpZu6c2_gjEWlys6BIgx_OSw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0eHTU1Uh902RbVi7ZT5EopFtCPn75gQ2nRFXEe5HtnfFkockfq3t7R2fAgaNpn857ncheI-8pkY-DpyPnv338n78nBvL1-Hk9z19yMmXFjfiFxuQnMoHsnj64mfMXpqz598aUERjdTcaD9hjujAw6fMba73fMFvRQBEQNCQMpSxZdj28XDCc4VUUU
https://bit.ly/2DsG1YN
https://bit.ly/2XGL6TS
https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/31wTEy4?fbclid%3DIwAR1_sThO1bt78m4l88Dqi8asW3pqXLd5Ha9iX71y4flZVYLqJokDhH1OY1Y&h=AT0pJI4daZ5Su3ZzdhHsR8O7TDv_nX9K5EQ4wmjM0ENYAqUg9H_-l-tdpIpivUU-Vlqltvxanlzo5E-CuwqN_BgrhQGdCKXrrYuJIAA-7ma5jVe89qASLh97ohN70dwhkg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0eHTU1Uh902RbVi7ZT5EopFtCPn75gQ2nRFXEe5HtnfFkockfq3t7R2fAgaNpn857ncheI-8pkY-DpyPnv338n78nBvL1-Hk9z19yMmXFjfiFxuQnMoHsnj64mfMXpqz598aUERjdTcaD9hjujAw6fMba73fMFvRQBEQNCQMpSxZdj28XDCc4VUUU
https://bit.ly/31wTg2o
https://bit.ly/33IWzGE?fbclid=IwAR1_sThO1bt78m4l88Dqi8asW3pqXLd5Ha9iX71y4flZVYLqJokDhH1OY1Y


ВЕБИНАР

«Оценка научных публикаций: современные инструменты и их корректное 
применение»

87https://bit.ly/3l4fodB

18 сентября 2020, 11:00−13:00 (GMT+3)

Валентин Богоров
Clarivate

Юрий Чехович
Антиплагиат

Ответственная наукометрия: 
данные и 

показатели 

Система «Антиплагиат»: корректное использование 

редакторами и авторами современных инструментов 

обнаружения заимствования



Подивитися https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian

https://clarivate.ru/webinars
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Інформація на Clarivate Analytics українською

Інформація про семінари і вебінари українською

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/ https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu4

1jYg

https://www.facebook.com/groups/242324750139716/ 90

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/
https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg
https://www.facebook.com/groups/242324750139716/


Корисні посилання

webofscience.com

my.endnote.com

Clarivate.com

youtube.com/WOKtrainingsRussian

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

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

500 семінарів

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