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Налаштування звуку

Вкажіть ваше місто, якщо є звук,

І готуйте питання

Доброго вечора, якщо музику чути можна вгадати

виконавця, або написати в якому ви місті ;) 

Початок о 10:15 GMT+2

AUDIO
чат

слухачі

Налаштування

звуку

https://forms.gle/yuFtJgcKoQGHZQdi8



Сертифікат і за вчора
чекайте 13 березня на 
вказану при підключенні 
електронну пошту 

Якщо було прослухано 
БІЛЬШЕ 90 % основного 
часу вебінару

10:15–11:15
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Вікторина результати

1. Вкажіть грантодавця якого найчастіше вказано в публікаціях співробітників Київського

національного університету імені Тараса Шевченка

(Пошук за установою (affiliation), уточнення за (Funding agency)

2. Скільки робіт українських науковців профінансовано horizon 2020

Пошук за грантовою агенцією (Funding agency) уточнення за країною (Countries/Regions)

3. Який грантодавець найчастіше вказаний в публікаціях в яких зустрічається Ukraine

Пошук за терміном, уточнення за агенцією

10:15 16:15
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Cкачати презентацію

http://bit.ly/3l2ItGM



План
Важливим етапом наукової діяльності є оприлюднення
отриманих даних. З появою електронних видань, відкритого
доступу, створення видання технічні аспекти не є досить
складними.

В деяких країнах формалізуються вимоги до видань в яких
мають бути оприлюднені результати що виносяться на захист або
отримання наукових звань. Мета цього - краще представлення
світовій науковій спільності здобутків наших науковців. Проте
часто через довірливість або відсутність досвіду, науковці як 
молоді так і поважного наукового віку стають жертвою хижацьких
видань, які з’явилися у відповідь та вимоги ринку, не є 
майданчиками для обміну досвідом, а часто є або піратськими
копіями знаних видань, або намагаються під них мімікрувати. 

Публікація в хижацьких виданнях це втрата
результатів, часу, грошей і найголовніше репутації. 
Протягом вебінару обговоримо
• основні типи хижацьких видань, 
• на що варто звернути увагу при доборі

видання, 
• як перевірити індексацію видання у, 

наприклад, Web of Science Core Collection.
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Що таке хижацькі 
видання, які види існують? 
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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
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Як вберегтися від 
сміттєвих видань?

✓Читати!!!
✓Перевіряти
✓Не довіряти сайтам і розсилкам

Що таке публікація у хижацьких 
виданнях?

Втрачені 
✓Результати
✓Гроші
✓Час
✓РЕПУТАЦІЯ

Обережно!!!!



Перевіряємо

1 Запрошення на електронну скриньку

2 Назва журналу

3 За всіма галузями

4 Публікації будь якою мовою

5 Склад редколегії

6 Швидка публікація

7 «Невисока» ціна

8 Без рецензії або з власною

9 Не описано процедуру рецензування

10 «Псевдо» імпакт фактор

11 Індексація сумнівними базами даних

12 Вказано ResearcherID

13 Відсутні /некоректні дані по видавцю

14 Міжнародний журнал, а сайт лише російською
10



Види хижацьких видань

• 1 – Міжнародний про 
все усіма мовами

• 2 – Мімікрія

• 3 – Поцуплене
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Як їх розпізнати? 
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Що пропонують/гарантують
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Чи приходили вам аналогічні листи?

Dear Sir/Madam,

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...

International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB)

ISSN: 2456-1878

Digital Object Identifier DOI: 10.22161/ijeab.

Impact Factor: 2.014

Thomson Reuters ResearcherID: J-8555-2016

Note: Kindly submit research articles to: : http://www.ijeab.com/submit-

paper/

or mail us at editor.ijeab@gmail.com website. www.ijeab.com

Відсутні!!
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__dx.doi.org_10.22161_ijeab&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=r0MQV2ia70e7tmhQ48Et1eYWHTBiFZgNmAa8GVP_5fg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.researcherid.com_rid_J-2D8555-2D2016&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=3svRYvOMU4w4RunASepgiw495oMSQQTku1qn4cUoc4Q&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_submit-2Dpaper_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=ZC5MKrjqVUVZT5NNPSYIjLFkpxZg24_tapLXBxnBm9g&e=
mailto:editor.ijeab@gmail.com
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ijeab.com_&d=DwMFaQ&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=nRfkNadkwx52tRB0IY1epmSio1a5yTnbsNeudMjqTBNY1BzZy0z3RHVBGjaoq6i4&m=-W1_ZIYv79elskodl0-dASdc8wQmOEMKJH3DNHp52e4&s=dNRhoua1POB7Tfw1jO_KHNIDFQos5R70pEv1M3R-zEE&e=


Заходимо на сайт

Імпакт фактор?
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Лімітована дата подачі статті
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Редколегія із Польщі, а статті приймають 
будь якою мовою
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Международная редакция
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Если кандидатам на присуждение учёной степени необходимо 

опубликовать статью в международном журнале из баз 

Scopus и 

ISI Web of knowledge с индексом Хирши выше 0, то для 

учёного звания ещё необходимо обратить внимание на 

наличие у журнала импакт-фактора

Що вам пропонують
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Додаткові слова або співзвучна назва
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Международное агентство по развитию культуры, образования и науки
(ІАБСЕБ) в сотрудничестве с Сиднейским университетом (Австралия)
приглашает вас к публикации в научном периодическом журнале

«Australian Journal of Education and Science»
Австралийский журнал образования и науки. Журнал зарегистрирован в
Австралии.
В журнале публикуются материалы по медицинским,
гуманитарным, общественным, техническим и естественным
наукам. Журнал издается на английском, польском, русском,
украинском и турецком языках. Пример выходных данных статьи -Ktnit
A. International collaboration in Eurasia // Australian Journal of Education and
Science, "Sydney University Press", 2016, № 1(17). - P. 11-16.

Периодичность выхода -1 номер в полгода.
—i 1(17)/ 2016 принимаются до 31 мая 2016.

Часть тиража издания отправляется в библиотеки крупнейших
университетов мира.
Журнал предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов,
докторантов, соискателей, молодых специалистов, преподавателей,
научных работников различных стран.

Материалы издания размещаются в SCOPUS
Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 4.572 SCImago Journal Rank
(SJR): 4.235
Срок рассылки издания - до 90 рабочих дней после окончания
приема статей.
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Як виглядає публікація

Founded in 1965, SAGE is a leading 

independent, academic and professional 

publisher of innovative, high-quality content. 23



На будь який смак
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Поглянемо пильніше
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Чи є імпак-фактор та Researcher ID
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Что в имени тебе моем? На що розраховують?
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ISI

Read 2019 G20 
Scorecard Report

Read Profiles, not 
Metrics

Read Plan S Footprint Read Sustainable 
Development Report

Read Southeast Asia 
Report

Read Multi-Authorship
Report

28

https://clarivate.com/webofsciencegroup/campaigns/the-annual-g20-scorecard-research-performance-2019/
https://clarivate.com/g/profiles-not-metrics/
https://clarivate.com/g/plan-s-footprint/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/campaigns/sustainable-development-goals/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/campaigns/south-and-east-asia/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/campaigns/global-research-report-multi-authorship-and-research-analysis/


Уважно дивіться на назву видання
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Вишенька на торті

Монографія буде видана європейським 

видавництвом "Sciemcee Publishing”             

(м. Лондон, Великобританія) з присвоєнням 

їй номера ISBN, що дасть можливість 

авторам взяти участь у колективній науковій 

праці, опублікованій у країні Європейського 

Союзу. Британська бібліотека, в якій буде 

розміщено монографію, – одна з чотирьох, 

яку  включено у перелік бібліотек та баз 

даних для автоматичного приєднання Вашої 

наукової праці у Вашому профілі на 

платформі Web of Science. Покрокова 

інструкція процесу приєднання Вашої 

наукової праці у Вашому профілі на 

платформі Web of Science наведено у 

прикріплених файлах.
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Красно дякуємо за інструкцію як додати роботи з он-лайн бібліотек до 
EndNote
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Hijacked Journals
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Перевіряйте

33
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Дійсно індексуєтья
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Ваш вибір

36

http://presliajournal.com/index.html http://www.preslia.cz/



Архіви
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Масштаби біди

38

https://www.researchgate.net/publication/263086604_Hijacked_Journal_List_List_o

f_Hijacked_Journals_and_Fake_Publishers_First_Edition_June122014



39https://beallslist.net/standalone-journals/ Last updated November 18, 2020

Оновлений перелік Джеффри Білла



Чим загрожує публікація в 
хижацькому виданні
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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

43



Куди платити

44



Справжне видання

45



Було ж хороше
видання
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До редакції надходить лист

47



А далі

48



Як вберегтися
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Як вберегтися

50

https://thinkchecksub

mit.org/content/images

/TCS_Poster_1.pdf

Журнал 
- Читали ви раніше будь-які статті в журналі? 
- Легко знайти останні статті в журналі? 
- Назва журналу: чи така назва журналу така сама, чи її легко плутати з 

іншою? 
- Чи можете ви перехресно перевірити інформацію про журнал на 

порталі ISSN? 
Видавець

- Чи чітко ім’я видавця відображається на веб-сайті журналу? 
- Чи можете ви зв’язатися з видавцем телефоном, електронною

поштою та поштою? 
Рецензування

- Чи згадується на веб-сайті, чи беруть участь у процесі незалежні / 
зовнішні рецензенти, скільки рецензентів на роботу? 

- Видавець пропонує огляд експертною редакційною комісією або
дослідниками у вашій тематичній галузі? 

- Чи гарантує журнал прийняття або дуже короткий час рецензування? 

https://thinkchecksubmit.org/



Як вберегтися. Подумати. Зважити.
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Індексація

- Чи буде ваша робота проіндексована / заархівована у базі даних, яку легко 

знайти?

- Чи забезпечує видавництво довгострокове архівування та збереження цифрових

видань? 

- Чи використовує видавництво постійні цифрові ідентифікатори? 

Чи зрозуміло, яка плата стягуватиметься? 

- Чи пояснює сайт журналу, для чого призначені ці збори та коли вони будуть

стягуватися? 

- Видавець пояснює на своєму веб-сайті, як вони отримують фінансову підтримку?

- Чи згадують вони валюту та суму будь-яких зборів? 

- Чи пояснює веб-сайт видавця, чи доступні відмови? 

- Чи надаються рекомендації для авторів на веб-сайті видавця? 



Як вберегтися. І це теж треба брати до уваги

52

Щодо журналів із відкритим доступом, 

- чи має видавництво чітку ліцензійну політику? 

- Чи включені деталі ліцензії до всіх публікацій? 

- Чи дозволяє видавництво зберегти авторські права на свій твір? 

- Чи можете ви поділитися своєю роботою через, наприклад, інституційне

сховище, і на яких умовах? 

- Чи має видавництво чітку політику щодо потенційних конфліктів інтересів

для авторів, редакторів та рецензентів? 

- Чи можете ви сказати, в яких форматах буде доступна ваша робота? 

(наприклад, HTML, XML, PDF) 

- Чи є видавець членом визнаної галузевої ініціативи? 

- Чи належать вони до Комітету з питань етики публікацій (COPE)? 

- Якщо журнал має відкритий доступ, чи перерахований він до каталогу 

журналів відкритого доступу (DOAJ)? 

- Якщо журнал має відкритий доступ, чи належить видавець до відкритого

доступу Асоціація наукових видавців (OASPA)? 



На що звертати увагу 
автору при виборі видання 
для публікації?
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Журнали для науковця

• Джерело наукової інформації

• Інформація про сучасний стан і 

тенденції розвитку науки

• Оцінка шансів на фінансування

• Продемонструвати власні, нові

результати

• Закріпити пріоритет

• Звітність. Продуктивність (кількісні та 

якісні показники)

• Обов'язковий кар'єрний елемент

"себе показати" "на інших подивитися" 

54



Яка вартість публікації?

55



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
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2020 Вартість 
відкритого доступу

https://deltathink.com/news-
views-open-access-charges-
consolidation-continues/

57



2021
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https://www.elsevier.com/about/policies/pricing



2021 
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https://www.nature.com/nature-research/open-

access/guided-open-access



Співвідношення традиційних публікацій і 
відкритого доступу

60

2002–2021 або 12,24% DOAJ & Other Gold

1898–2021 або 7.28% DOAJ & Other Gold

2019–2021 або 25,34% DOAJ & Other Gold



Як розпізнати платний та безкоштовний 
журнал
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Як підібрати видання для 
публікації
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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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Знайти видання для

65



Manuscript Matcher
https://mjl.clarivate.com/manuscript-matcher
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Журнали

67



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
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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
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Про що говорять ISSN та 
doi
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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
71



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)
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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 73

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


Сайт
• 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)
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Як швидко статтю 
прорецензують і надрукують?
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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
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Наукове 
видання

Періодика
Хижацьке 
видання

Аудиторія Фахівці Широкий
загал

ніхто

Редагування + + +/-

Рецензування + - -

ISSN + +/- +

doi + - +/-

Плата за публікацію +/- - +

Типи видань Без рецензії
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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

• 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
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Імпакт фактор, квартиль, 
індекс Гірша
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Impact Factor: 

2017 2018

2019
2019

2019

IF2019 =

Кількість цитувань у 2019

статей, що опубліковано у 2017−2018

Кількість статей у 2017 і 2018

Показник впливовості видання

Розраховується лише для видань Web of Science SCIE і SSCI

за Web of Science Core Collection

I first mentioned the idea of an impact

factor in 1955.  At that time it did not

occur to me that it would one day

become the subject of widespread

controversy. Like nuclear energy, the 

impact factor has become a mixed

blessing.

I expected that it would be used

constructively while recognizing that

in the wrong hands it might be

abused.

Garfield, 1999
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Квартиль - ранг наукового журналу, що залежить від його 

цитування в рамках певної категорії

Виділяють чотири квартиля: 

Найвищий ─ Q1, нізкій─ Q4 

Квартиль журналу

• Тільки у 
видань з 
імпакт-
Фактором

Порівняти журнали або 

вчених різних дисциплін 

можна по Квартиль

I

II

III

IV



Що не так з псевдо імпакт факторами?

https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html
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Індекс Гірша (h-index)
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№ 
статті

Кількість
цитувань

1 100

2 56

3 34

4 27

5 14

6 10

7 9

8 7

9 6

10 1

11 1

12 0

• h-індекс науковця, що опублікував 

N статей, дорівнює h, якщо:

• h його статей отримали не менше h цитувань

• інші N–h його статей не більше h цитувань
Залежить від бази даних

За якою розраховується

Можна розрахувати 

для

вченої

Групи вчених

журналу

організації

країни

Всього, що має статті 

та цитування

Hirsch JE, PNAS, 2005



Автор у Web of Science
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Beamplots
новинка
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Ваша стаття по відношенню до інших публікацій тієж галузі, 
того ж року і типу документа
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Ваші роботи у поточному році на одній шкалі

87

Окрім останніх двої років



Прочитати
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https://clarivate.com/webofscienceg

roup/release-notes/wos/new-wos-

february-25-release-notes/
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Інтерпретація

https://img06.en25.com/Web/ClarivateAnalytics/%7B02253735-7ee0-4275-8f73-

55ed69f837ea%7D_WS622456320_Beamplots_Whitepaper_v4.pdf



Як перевірити індексацію 
видання у Web of Science
Core Collection
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Master Journal List

http://mjl.clarivate.com/



Реєструйтеся та перевіряйте



Вікторина

• https://forms.gle/yuFtJgcKoQGHZQdi8• Лише до 9 ранку 11 
березня

• Дайте відповідь на 3
запитання

• І можливо саме вас
обере Random 
володарем календаря
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Довідкова інформація
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Для медиків, 
фармації

• “Від ідеї до успішного лікарського засобу: повний спектр рішень Clarivate
для біомедицини”

• Швидше і ефективніше знаходити і визначати терапевтичні мішені, а також 
виявляти біологічну дію терапевтичної мішені для конкретного захворювання 
– з використанням ретельно відібраних даних системної біології і відповідних 
інструментів аналізу

• Швидко виявляти, порівнювати і оптимізувати кандидати лікарських засобів –
завдяки аналізу унікальної колекції даних всіх стадій розробки (дані з 
органічного синтезу, біологічної активності, тваринам моделям, фармакології, 
фармакокінетики і токсичності лікарських препаратів)

• Отримати повне уявлення про ландшафт розробки лікарських засобів по 
всьому світу: які препарати доступні або можуть бути доступні в майбутньому 
пацієнтам з конкретним захворюванням і наскільки вони задовольняють 
медичні потреби пацієнтів

• Знайти відповідних партнерів для фінансування розробки, спільної розробки 
або продажу ліцензії кандидата лікарського засобу та / або асоційованих 
технологій

• Оцінити наявні клінічні випробування

• Ознайомитися з локальними регулюючими документами

• Отримати розуміння ринку дженериків: лікарських препаратів, асоційованих 
патентів і їх виробників

• Вебінар

• 16 березня 15:00-16:15

• посиланням
https://bit.ly/3kDa0OH та 

натисніть Register 
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Сертифікат
13 березня на вказану при 
підключенні електронну 
пошту 

Якщо було прослухано 
БІЛЬШЕ 90 % основного 
часу вебінару

10:15–11:15
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Найближчий вебінари українською

11 березня 2021
Тема: Оцінка здобутків і співпраці установ за даними Web of Science Core Collection та InCites
Тези: Складнощі та шляхи подолання пошуку і аналізу публікацій установи. Критерії ефективності співпраці. 
Визначення лідерів та розробка стратегії розвитку. Створення та підтримання в актуальному стані профілю
установи. Пошук партнерів для виконання проектів. Відповіді на ваші запитання.
Реєстрація:
10:15–11:15 https://bit.ly/3qcXVla * 16:15–17:15 https://bit.ly/2LDkMa4

12 березня 2021
Тема: Journal Citation Reports
Тези: Для видань, що індексуються у Science Citation Index Expanded Social Science Citation Index за даними Web 
of Science Core Collection розраховується імпакт-фактор – показник впливовості видання. Формула, які є 
варіації, що таке квартиль для чого (не) варто застосовувати. Як перевірити імпакт-фактор та індексацію
журналу у Web of Science Core Collection. Видання відкритого доступу і де можна опублікувати безкоштовно. 
Journal Citation Reports – це колекція видань з імпакт-фактором, що дозволяє аналіз видань певної предметної
галузі і окремого журналу, порівняння та збереження списку обраних видань. Відповіді на ваші запитання.
Реєстрація:
10:15–11:15 https://bit.ly/3penyAE 16:15–17:15 https://bit.ly/3d5YZnh

https://bit.ly/3qcXVla?elqTrackId=69890b1169f84234930c372a086e88ea&elqaid=3518&elqat=2
https://bit.ly/2LDkMa4?elqTrackId=d94a58e527354966a0b28a0599764963&elqaid=3518&elqat=2
https://bit.ly/3penyAE?elqTrackId=388a01b2631a4fd3bc635846ff4f7437&elqaid=3518&elqat=2
https://bit.ly/3d5YZnh?elqTrackId=0143fe72f0d9499cb55af37d03845375&elqaid=3518&elqat=2


Наукова комунікація в цифрову епоху
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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

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UKMA+SCDA101+2020_T1/about

https://www.facebook.com/groups/242324750139716/ https://www.researchgate.net/publication/347984313_

Hodinna_po_MOOCah_abo_ak_stvoruvavsa_masovij

_onlajn_kurs_Naukova_komunikacia_v_cifrovu_epohu

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UKMA+SCDA101+2020_T1/about
https://www.facebook.com/groups/242324750139716/
https://www.researchgate.net/publication/347984313_Hodinna_po_MOOCah_abo_ak_stvoruvavsa_masovij_onlajn_kurs_Naukova_komunikacia_v_cifrovu_epohu


Англійською

https://clarivate.com/
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https://clarivate.com/webofsciencegroup/training/

https://www.facebook.com/clarivate

https://clarivate.com/


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

https://clarivate.com/ru/webinars/

10

0https://youtu.be/YOaVONRWRFE

Сертифікати за серії

або спеціалізовані вебінари

https://clarivate.com/ru/

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


Інформація українською

Clarivate Analytics українською

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

10

1

http://Clarivate.ua

https://www.facebook.com/ukrsj

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


Корисні посилання

webofscience.com

my.endnote.com

Clarivate.com

youtube.com/WOKtrainingsRussian

https://www.facebook.com/ukrsj

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

https://www.facebook.com/ukrsj
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