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План 

Як підібрати видання для 
публікації?  
Про що говорить імпакт-фактор, 
квартиль і інші показники в Journal 
Citation Reports.  
Скільки коштує публікація?  
Чи можна опублікуватися в 
міжнародному виданні 
безкоштовно?  
Як оформити перелік літератури? 
 Хто створює хижацькі видання як 
не стати їхньої жертвою.  
Як перевірити куди мене 
запросили публікуватися? 



Навіщо мені публікація у міжнародному рецензованому 

виданні? 

• Для кандидатської/докторської/звання 

• В заявках на грант від  МОН є такий пункт 

• Сусід хизувався що має таку 

• “Науковий егоїзм” – хочу щоб про мої здобутки знали! 

Я знайшов цікаву проблему, витратив час, доклав сил 

і розум щоб її вирішити – прагну щоб інші використали 

мої данні і не проходили той самий шлях спроб і 

помилок. 



Журнали 
1665 2017 

КІЛЬКІСТЬ 

ЯКІСТЬ 

БЕЗПЕЧНІСТЬ 



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 



Наукове 
видання 

Періодика 
Хижацьке 
видання 

Аудиторія Фахівці Широкий 
загал 

ніхто 

Редагування + + +/- 

Рецензування + - - 

ISSN + +/- + 

doi + - +/- 

Плата за 
публікацію 

+/- 
 

- + 

Типи видань 



Peer Review 

• Автор не знає хто рецензує его роботу - 

Single blind  

 

• Автор не знає рецензента і рецензент не 

знает хто автор статті - Double Blind 

 

Не так страшне peer review 

 як його малюють 



 Результати (Новизну, актуальність, методи) 

 Презентацію та оформлення 

 Відсутність не доброчесних практик 

 

Що оцінюють рецензенти? 

Що отримує журнал і його читачі від рецензування?  

 Роботу з перевіреними результатами 



Асортимент не доброчесних практик 

• Фальсифікація 

• «Салямі публікації» 

• Надмірне самоцитування  

• Договірні цитування 

• Плагіат 



Види  плагіату   

 

• Копіювання 

• Перефразування 

• “Клаптиковий” 

• Не точне цитування!! 

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"  



Не доброчесні  

практики 

 
ЗНИЩУЮТЬ  

репутацію вченого!  

 

Гюстав Доре 
Вигнання Адама і Єви з раю 



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 



• Знайти літературу, колег, гранти за своєю темою 

• Не відкривати велосипед 

 

Навіщо науковцю читати статтю? 

Що ви очікуєте знайти у публікації? 

• Нові дані 

• Чіткість викладень 

• Перевірені методики 

• Структурованість 

• Посилання на власні роботи ;) 



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


Читайте правила для авторів! 

Це збереже ЧАС (ваш та редакції) 

 

• Оформлення рукопису 

• Формат літератури 

• Процес рецензування 

• Політика розповсюдження 

Який формат краще обрати? 



Структура експериментальної статті 

• Назва 

• Автори 

• Місце виконання роботи 

• Резюме (Структуроване) 

• Introduction,  

• Methods,  

• Results, 

• and 

• Discussion  

• Acknowledgements 

• Funding  

• Список літератури 



Омогліфи  “літерний мікс” 

або кирилиця в текстах англійською 

 

• NAUKOVETS 

• NАUКОVЕТS– змішані літери  

• червоні – кирилиця, чорні – латиниця 

• NUVS– так це слово “побачить” робот! 

 

• ПЕРЕМИКАЙТЕ клавіатуру!!! 

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



Enhanced 
Organization name – 

поєднує усі варіації назв в одному профілі 
і дозволяє представити всі результати і 

отримати точну статистику  
 

Назва установи! 

Вказувати офіційну 
назву! 

Organizations records 
OM BEKETOV NATL UNIV URBAN ECON KHARKIV 14 
KHARKOV NATL ACAD MUNICIPAL ECON 7 
KHARKIV NATL ACAD MUNICIPAL ECON 7 
KHARKOV MUNICIPAL ENGN INST 5 
NATL ACAD MUNICIPAL ECON KHARKIV 4 
KHARKOV STATE ACAD MUNICIPAL ECON 3 
NATL ACAD MUNICIPAL ECON 2 
KHARKOV URBAN ECON ENGN INST 2 
KHARKIV STATE ACAD MUNICIPAL ENGINEERS 2 
UKRAINIAN STATE DESIGN COMMUNAL URBAN 
CONSTRUCT RES INST 1 
STATE ACAD MUNICIPAL ECON 1 
OM BEKETOV NATL UNIV URBAN EKON KHARKIV 1 
OM BEKETOV NATL UNIV URBAN ECON 1 
NATL BEKETOV UNIV KOMMUNALWIRTSCHAFT 
CHARKIV 1 
KHARKOV URBAN ECON INST 1 
KHARKOV URBAN DEV ARCHITECTURE STATE TECH 
UNIV 1 
KHARKOV STATE URBAN DEV TECH UNIV 1 
KHARKOV STATE URBAN DEV ARCHITECTURE TECH 
UNIV 1 
KHARKOV STATE MUNICIPAL ECON ACAD 1 
KHARKOV STATE ACAD URBAN FACIL 1 
KHARKOV STATE ACAD MUNICIPAL ENGN 1 
KHARKOV NATL UNIV URBAN ECON 1 
KHARKOV MUNICIPAL ENGN ENGINEERS INST 1 



Стилі оформлення 

 

 

 

Chicago 

Australian Guide to 

 Legal Citation 

 

 

Harvard 

APA 

Turabian 

В тексті прізвище 

автора  і дата в 

дужкахWatson, 

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 



Оформлення публікацій,  
зокрема при доопрацюванні статті і редагування пристатейного списку укладеного за 

хронологією,  

без референс менеджерів забирає багато часу і 

збільшує кількість помилок  

тези 

Стаття  
Поважним вченим 
досліджуючи [1]  і було  
показано [2],  проте на інших  
об’єктах [3] все було  
Інакше. А ми визначили 
 що у людини, яка  
вживає [1], вірогідність вище 
 
 
 Список Літератури 
1. 
2. 
3. книги 

статті 



Проблема науковця, який отримав фінансування і 

виконав чудову роботу і готує роботу до публікації 

           наявність 6000+  
варіантів оформлення статей  

Знайти , зберегти, оформити 



Порівняння версий Endnote 

ENDNOTE X8 
ENDNOTE 
ONLINE 

ENDNOTE 
BASIC 

Настольная 
версия 

Бесплатно с Web 
of Science 

Бесплатная 
версия 

Reference storage Не ограничено Не ограничено 50000 

Attachment storage Не ограничено 2 Гб 2 Гб 

Available formatting styles 6000+ 3900+ 21 

Integration with MS Word    

One-click “Find full text”  

PDF search and annotation  

Create your own formatting 
styles  



EndNote 

WoS 

Бібліотек 

Google Scholar 

- Експорт  

- Заповнити картку 

Формування каталогу  

Поділитися 

Додавання повних текстів 

Оформлення статей  Пошук журнала 

Organize Format Match 

Collect 



EndNote 

За замовчуванням, збережені записи додаються в папку unfiled  



Вкладка Collect – копіювання джерел 

з он-лайн каталогів бібліотек 



Або створіть запис власноруч 

Типи даних залежать від джерела 



Створіть власний зручний каталог 

Маєте зручну, власну бібліотеку, літератури за вашою темою 



Вкладка Organize – керування спільним доступом 



Просте оформлення статті! 

Cite while you write 



Встановити плагін 



Пишемо статтю 

Закладка EndNote  



Додаємо цитування 



Додавати, міняти, видаляти посилання дуже просто 



Обираємо формат видання 

Стаття готова? 



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 



Де порахувати impact factor 

для 
– SCIE  

– SSCI 

За 

Web of Science (Core Collection) 
2014 2015 

2016 

IF2016= 

кількість цитувань у 2016 
 статей опублікованих в 2014─2015  

кількість статей у 2014  і 2015 

2016 

2016 

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/ 



“Джентльменській набір журналу” 

• Уніфікована назва + англійською + абревіатура (ISSN) 

• Редколегія                 

• Рецензенти  

• Автори  

• Стала періодичність!!! 

• Сайт 

• Індексація базами даних 

• НЕ ІНДЕКСАЦІЯ ХИЖАЦЬКИМИ! 

 

Географія, професіоналізм 



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  

International 
Standard  
Serial  
Number 

• Восьмизначний номер ідентифікує 
періодичне видання (включаючи 
електронні) 

• Формат ХХХХ-ХХХХ  

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



Сайт видання 

• Окрема сторінка 

• Мати англійську версію 

• Вказані ISSN та інформація про видання 

• Редколегія (країни, установи) 

• Правила оформлення та механізм подачі та рецензування 

статей (етика) 

• Структура сайта (окремі сторінки для змісту номерів, 

резюме з вказаною назва, автори, установи, резюме, 

посилання на повний текст (для індексації)  



2000 



Причини помилки 404  

Реструктуризація сайту 

• Зміна видавця - зміна сайту - 

втрата гіперпосилань 

• Зміна платформи видання 

• Зміна доменного імені 



DOI 



DOI може бути у 

журнал, номер, том, 

стаття, 

частина публікації  

 

книга, книжкова серія, окрема глава 

або розділ книги, 

дисертація, 

збірки матеріалів конференцій, тези 

тощо 

http://dx.doi.org/10.7124/bc.000027  
doi директорія префікс суфікс 



 



Cited by linking (CrossRef) 
збільшує видимість ваших робіт 



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


Бази наукової літератури 

Наукометричні 

Реферативні 
Повнотекстові 

Спеціалізовані Мультидисциплінарні 

Безкоштовні За передплатою 



Обрати видання можна 

• Сервіси від видавіців (але) 

• Web of Science 

• EndNote (Match) 

• Journal Citation Report 

• Природнім шляхом 

Стаття –вклад в світову науку,   
ваші колеги повинні мати шанс 
  її прочитати! 
Публікуйтеся у відомих виданнях! 
 



Персональний профіль 

Або чи можу я працювати з дому 

Один логін і пароль до WoS, EndNote, ResearcherID!!! 



 251 категорія Web of Science 

http://images.webofknowledge.com/WOKRS522_1R3/help
/WOS/hp_subject_category_terms_tasca.html 

Chemistry Organic  
Classics  
Clinical Neurology  
Communication Computer Science,  Artificial 
Intelligence  
Literature, Slavic 
Logic 
Management 
Materials Science, Composites 
Medieval & Renaissance Studies 
Philosophy 
Physics, Applied 
Poetry 
Psychology, Educational 
Rehabilitation 
Religion 
Social Work 
Sociology 
Transportation 
Transportation Science & Technology 
Tropical Medicine 
Urban Studies 
 



Платформа Web of Science 

Довідка 

Для пошуку літератури, журналів, співавторів, грантів тощо 



Символи скорочення – розширюють 

використання AND дає менше результатів  

* 

Будь яка 

кількість 

символів або 

іхня 

відсутність 

*carbon*  

hydrocarbons, 

carbonate 

$ 
один символ 

або його 

відсутність 

colo$r  

color, colour 

? 
ЛИШЕ один 

символ 

wom?n  

woman, 

women 

AND OR NOT 

drug resistance 
drug treatment 

medicine 

smoking health* 

NB! 

оператори 



Статті про плагіат 



Результати 



Панель уточнення результатів 



Як зберегти назви видань певної вибірки 



Миттєва оцінка видання в WoS 

Для різних категорій квартіль видання може бути різним 



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 



• SCIE 

• SSCI 

 

Імпакт фактор 



Допомога (Довідка), журнали на переоцінці 



Journal Citation Report 2016! 



Пошук певного видання або категорію науки 



Журнали певних країн 



Українські видання у JCR 2016 

+ 49 відібрано до Emerging Source Citation Index (ESCI )  

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi 

 

Full Journal Title JCR Abbreviated Title ISSN 

Ukrainian Journal of Physical Optics UKR J PHYS OPT 1609-1833 

Condensed Matter Physics CONDENS MATTER PHYS 1607-324X 

Low Temperature Physics LOW TEMP PHYS+ 1063-777X 

Symmetry Integrability and Geometry-Methods and 

Applications SYMMETRY INTEGR GEOM 1815-0659 

Journal of Superhard Materials J SUPERHARD MATER+ 1063-4576 

Theoretical and Experimental Chemistry THEOR EXP CHEM+ 0040-5760 

Kinematics and Physics of Celestial Bodies KINEMAT PHYS CELEST+ 0884-5913 

Strength of Materials STRENGTH MATER+ 0039-2316 

Journal of Water Chemistry and Technology J WATER CHEM TECHNO+ 1063-455X 

Powder Metallurgy and Metal Ceramics POWDER METALL MET C+ 1068-1302 

Cytology and Genetics CYTOL GENET+ 0095-4527 

Ukrainian Mathematical Journal UKR MATH J+ 0041-5995 

Neurophysiology NEUROPHYSIOLOGY+ 0090-2977 

Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry J MATH PHYS ANAL GEO 1812-9471 

Materials Science MATER SCI+ 1068-820X 



Журнал в JCR 



Зв'язки журналу 



Можливість порівняння 



Можливість порівняння 



Збереження та експорт даних 



Спробуйте Match   



Запропоновані EndNote 



Природній  добір  

журналу для публікації 

• Регулярно читати визнані журнали за своєю темою! 

• Налаштувати повідомлення про цитування і  

публікації в WoS   



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 

 



Архів метрик що вводять в оману від Джефрі Біла тут 
https://web.archive.org/web/20170111172311 
 
https://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics  

Список Джефрі Білла 

https://web.archive.org/web/20170111172311
https://web.archive.org/web/20170111172311
https://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics
https://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics
https://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics
https://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics
https://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics


Як вберегтися від  

сміттєвих видань? 

Читати!!! 

Перевіряти 

Не довіряти сайтам і розсилкам 

 

 

Що таке публікація у 

хижацьких виданнях? 
Втрачені  

Результати 

Гроші 

Час 

РЕПУТАЦІЯ 

Обережно!!!! 



Домашне завдання: перевірити і зважити 

• Скільки видань з переліку Джефрі Білла не індексується у 

Google Scholar? 

• Скільки з них індексується в інших базах даних ? 

• Чим відрізняються хижацькі видання 

 

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/


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? 



Приклад 2 

Информация об издании 

Условия публикации статьи 

Порядок подачи материалов для 

публикации в журнале 

•Заполнить анкету автора на сайте 

журнала (ссылка ниже) 

•Прислать статью, подготовленную для 

публикации, на электронный адрес редакции 

•О результатах рецензирования Вас уведомят 

по почте в течение 2-х рабочих дней 

Тематические рубрики журнала 

•Химические науки 

•Геологические науки 

•Сельскохозяйственные науки 

•Экономические науки 

•Филологические науки 

•Юридические науки 

•Медицинские науки 

•Ветеринарные науки 

•Архитектура 

•Военные науки 

•Политические науки 

•Науки о Земле 

•Физико-математические науки 

•Биологические науки 

•Технические науки 

•Исторические науки 

•Философские науки 

•Географические науки 

•Педагогические науки 

•Фармацевтические науки 

•Искусствоведение 

•Психологические науки 

•Социологические науки 

•Культурология 

До 14.04.2017 (включительно) открыт 

прием материалов для публикации в 

четвертом номере польского 

научного журнала 

ISSN 0548-7110 

Журнал был основан в 2016 году. 

Основателями журнала являются 

представители научного сообщества 

Польши и близлежащего зарубежья. 

http://www.slg-journal.com/about-us
http://www.slg-journal.com/registration-and-payment


Лімітована дата подачі статті 



Редколегія поляки, статті будь-якою мовою  



Широка спеціалізація 



Перевірити видання у Web of Science 

Базовий пошук 



Розширений пошук 

Перевірити видання у Web of Science 

IS=0007-9235 

ISSN 



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

ISSN 
або 
назва 



Де перевірити якщо немає доступу до Web of Science? 

http://mjl.clarivate.com/ 



Де знайти видання з ESCI 

 



Інформаційні сайти 

 

http://info.clarivate.com/rcis https://clarivate.com/ 

російською англійською 



Тут мало бути 
Ваше прізвище 

Серия 1: Информационные инструменты для авторов научных публикаций 

• Подбор актуальных источников для написания научной работы (Web of 
Science) 

• Оформление статей по ГОСТу и требованиям международных журналов 
(EndNote Online) 

• Создание персонального авторского профиля в Web of Science 
(ResearcherID) 

• Поиск и анализ научных журналов с импакт-фактором (Journal Citation 
Reports) 

Серия 2: Информационные инструменты для анализа научной деятельности 

• Эффективные техники поиска и анализа информации в Web of Science 

• Создание и поддержка профиля организации в Web of Science 

• Работа с международной патентной информацией (Derwent Innovation Index) 

• Профессиональная оценка публикационной активности (InCites) 

Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных 
журналах 

• Как избежать публикации в недобросовестном журнале 

• Основные требования к публикациям в международных журналах – ч. 1 
и 2 

Вебінари російською щомісяця 

http://info.clarivate.com/rcis 
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Інформація українською 

http://everum.org.ua/ 
 

Інформація про семінари і вебінари українською 

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

http://everum.org.ua/
https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/


Перша серія вебінарів українською 28-30 листопада 16:15 

28 листопада 16:15 

Тема: Пошук і аналіз наукової літератури в Web of Science. 

Тези: Базові та розширені можливості пошуку. Комбінування фільтрів і тегів, пошук у 

пристатейній літературі та схожих записах. Оцінка обраної вибірки, звіти по цитуванню, 

збереження результатів. Додаткові бази на платформі. 
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=tbd3c5d46b93580edb50d5edf093995d5 

29 листопада 16:15 

Тема: Підбір та аналіз наукових видань для публікації власних досліджень.  

Тези: Як підібрати видання для публікації? Про що говорить імпакт-фактор, квартиль і 

інші показники в Journal Citation Reports. Скільки коштує публікація? Чи можна 

опублікуватися в міжнародному виданні безкоштовно? Як оформити перелік літератури? 

Хто створює хижацькі видання як не стати їхньої жертвою. Як перевірити куди мене 

запросили публікуватися? 
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=tb2ea3aa361a94d9bcb032c26c72adef5  

30 листопада 16:15 

Тема: ResearcherID  та EndNote – генеруємо публікаційні звіти з радістю. 

Тези: Складнощі у пошуку і аналізу здобутків науковця. Авторські профілі ResearcherID  

та ORCID, чому вони мають бути в актуальному стані, що показують колегам і як 

заповнити їх без проблем. Гра з метаданими та як створити звіт за публікаціями свого 

відділу. 
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t54b08f4bb5b690d3feda92037995d410 

 
 

 

https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=tbd3c5d46b93580edb50d5edf093995d5
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=tb2ea3aa361a94d9bcb032c26c72adef5
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t54b08f4bb5b690d3feda92037995d410
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Clarivate Analytics українською 

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg   



Корисні посилання 

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

incites.thomsonreuters.com 

http://info.clarivate.com/rcis  

youtube.com/WOKtrainingsRussian  

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg  

everum.org.ua 
 
Iryna.Tykhonkova@clarivate.com  

http://info.clarivate.com/rcis
http://info.clarivate.com/rcis
http://everum.org.ua/
mailto:Iryna.tykhonkova@clarivate.com

