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Комунікативна 

Декларативна (фіксація знань) 

Оціночна 

Архівна 

Функції журналу 
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o Періодичне видання! 

o Стала періодичність  не може бути від 2 до 12 номерів на рік! 

o Наявні ISSN номери (окремо друкованої і електронної версії) 

o Спеціалізація 

o Формат  

o Стабільність (архівування, doi) 

Журнал 
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o Назва 

o Стала періодичність 

o Професійна редколегія 

o Публікації нобелівських результатів 

o Прискіпливе рецензування (% відмов) 

o Сайт 

o Індексація визнаними базами 

o НЕ індексація фейковими базами! 

Індикатори якості видання 
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o Доповіді Академії Наук Української РСР, Сер Б 1971–1981 
o Доклады Академии Наук Украинской ССР, Сер Б 1982–1990 
o Доклады Академии Наук України 1991–1992 
o Доповіді Академії Наук України 1993–1994  
o Доповіді Національної Академії Наук України 1995–  

 
 

o Dopovidi Nats Akad Nauk Ukrainy? 
o Proc Natl Acad Sci Ukr? 
o Report Natl Acad Sci Ukr? 

Назва видання 

Як цитувати? Dopov Nac. Akad. Nauk Ukr. 



http://issn.org/ 

 
International 
Standard  
Serial  
Number 



ISSN 

http://www.issn.org/understanding-the-issn/what-is-an-issn/ 

Which publications are concerned by an ISSN? 
An ISSN (International Standard Serial Number) identifies all continuing resources, 
irrespective of their medium (print or electronic): 
newspapers, 
annual publications (reports, directories, lists, etc.), 
journals, 
magazines, collections, websites, databases, blogs,etc. 

Where is it displayed? 
For a print publication, the ISSN should be shown: 
preferably, in the upper right corner of the cover, 
failing that, on the pages where editorial information is shown (publisher, 
frequency, colophon, etc.). 
For a publication in electronic media, the ISSN should be shown: 
on the homepage or on the main menu, if it is an online publication, 



Вже не безкоштовно 
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Розширений пошук 

ISSN для ідентифікації видання 
Перевірити видання в Web of Science Core Collection 

IS= 
SO= 

По ISSN 
По названию 



2000 



Причини  
помилки 404  

Реструктуризація сайту 

• Зміна видавця - зміна сайту 
- втрата гіперпосилань 

• Зміна платформи видання 

• Зміна доменного імені 



DOI 



Структура DOI 

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

Префікс 
 
Присвоюється видавництвам 
 
Формат 10.ХХХХ або 10.ХХХХХ 

 
 

Показує хто опублікував статтю 

 

Не показує кому в даний час  

належить журнал 

Суфікс 
 
Присвоюється публікації 
 
Унікальний у рамках префікса, 
один DOI - один елемент 
 



Як працює DOI 

doi 

url 

doi url дані 

читач 

doi: 10.000/45879 

Або дані 

Видавець 

doi: 10.000/45831 

Сайт  

www.crossref.org. Вихідні дані 

Вихідні дані 

Landing page 

статя 
url статті 

url 
doi 

данные 



Знайти  
статтю за  doi 

doi:  
10.7124/45879 

http://www.doi.org/  

Стаття 
doi: 10.7124/45879 

http://dx.doi.org/ 

+ 

https://doi.org/10.7124/45879 

https://d.doi.org/10.7124/45879 

Landing page 



Якому об’єкту можна присвоїти DOI? 

журнал, номер, том, 

стаття, 

частина публікації 
(рисунки, таблиці, 
графіки) 

книга, книжкова серія, 
окрема глава 

або розділ книги, 

дисертація, 

збірки матеріалів 
конференцій, тези 

звіти і інші види наукових  

публікацій, тощо 



Не існує часових обмежень 

 

http://dx.doi.org/10.1098/rstl.1665.0001  



Не існує географічних обмежень 
CrossRef об’єднує  

114 країн 
 

https://www.crossref.org/pdfs/annual-report-
2016.pdf 



 



 

From Kevin Dolby CrossRef annual Meeting 14 Nov 2012 



From Kevin Dolby CrossRef annual Meeting 14 Nov 2012 





Для одержання DOI необхідно:  

Підписати угоду з CrossRef або її представниками 

Оплатити річний внесок ! 

Дотримуючись технічних рекомендацій подати DOI 

всіх статей 3 останніх років та 

   створити вихідні посилання 3 останніх років 

Вчасно оплачувати рахунки ! 

При зміні структури сайту поновити інформацію в 

CrossRef  



https://www.facebook.com/events/235954930422448/ 

Треба більше інформації?  



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
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для 

 SCIE  

 SSCI 

За 

Web of Science (Core Collection) 

Де порахувати impact factor 

2015 2016 

2017 

IF2017= 

кількість цитувань у 2017 
 статей опублікованих в 2015─2016  

кількість статей у 2015  і 2016 

2017 

2017 

Де не треба цього робити і чому 

Архів метрик що вводять в оману від Джефрі 
Біла тут 
https://web.archive.org/web/2017011117231
1/https://scholarlyoa.com/other-
pages/misleading-metrics/ 



Яка у вас бізнес модель 

Традиційна модель  Відкритий доступ 

Бізнес моделі журналів 

Гібридна 

ХИЖАЦЬКА? 
друкуємо все або  
без рецензії або  

з тією що ви надішлете 
Докторів і кандидатів не рецензуємо 

Автори подають статтю 
Рецензія – прийом статті 

Платять читач (бібліотеки) 

Автори подають статтю,  
Рецензія – прийом статті – оплата авторами 

Читачі – безкоштовний доступ 

Автори подають статтю 
Рецензія – прийом статті 

Автори вирішують  як буде розповсюджуватися стаття 
традиційна модель – безкоштовно, якщо відкритий доступ - оплачують 
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Ключові персони журналу 

Автор 

Рецензент 
Редактор 

Розуміння потреб ключових 
персон – шлях до успіху  
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       Автор 

• Демонстрація та Оцінка 
отриманих даних 

• Максимальне (фокусне) 
поширення 

• Збереження 

• Престиж 

• Фінансові бонуси 

• Шанс продовжити кар'єру 

 

Потреби кожного 

Рецензент 

• Дізнатися новинки 

• Бонуси 

• Визнання 

Редактор 

• Хобі 

• Бізнес 

• Презентація 
досягнень 
установи 
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o Інформацію 

• Результати 

• Співпрацю 

• Фінанси 

o Місце під сонцем 

• Показати свої результати  

• Здобути визнання 

 

 

 

 

Що шукає науковець у виданнях 
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Там друкувався мій науковий керівник 

Це видання моєї організації 

Мені надіслали запрошення 

Безкоштовно/швидко друкує 

Має імпакт фактор 

Я регулярно читаю це видання 

Спеціалізується на моїй темі 

 

За якими критеріями автор обирає видання? 
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Доступність інформації 

Вимоги до опублікування результатів роботи  

Вимоги наукових ступенів і звань 

Результати можна опублікувати тільки раз! 

Зміна пріоритетів 
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o Назва 

o Автори 

o Місце виконання роботи 

o Резюме (Структуроване) 

o Introduction,  

o Methods,  

o Results, 

o and 

o Discussion  

o Acknowledgements 

o Funding  

o Список літератури 

Структура експериментальної статті 



 
• NAUKOVETS 
• NАUКОVЕТS– змішані літери  
• червоні – кирилиця, чорні – латиниця 
• NUVS– так це слово “побачить” робот! 
• Призводить до некоректного розпізнавання 

 та індексування авторів, статей тощо.  
• ПЕРЕВІРЯЙТЕ ТЕКСТИ 

Омогліфи  “літерний мікс” 
або кирилиця в текстах англійською 

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

Журнали, перевіряйте 
написання установ 

Enhanced Organization 
name – 
поєднає усі варіації в одному профілі і 
дозволить представити всі результати і 
отримати точну статистику  
 

MECHNIKOV STATE UNIV 

ILYA ILYICH MECHNIKOV ODESSA NATL 
UNIV 

ILYA MECHNIKOV NATL UNIV 

IM MECHNIKOV STATE UNIV 

IM MECHNIKOV UNIV 

LL MECHNIKOV NATL UNIV 

MECH NATL UNIV ODESSA 

MECH ODESSA NATL UNIV 

MECHANIKOV ODESSA STATE UNIV 

MECHIKOV ODESSA NATL UNIV 

MECHINKOV STATE UNIV ODESSA 

MECHNICOV ODESSA STATE UNIV 

MECHNIKOV NATL INST 

MECHNIKOV NATL UNIV 

MECHNIKOV NATL UNIV ODESSA 

MECHNIKOV NATL UNIV UKRAINE 

MECHNIKOV ODESSA NATL UNIV 

MECHNIKOV ODESSA NATS UNIV 
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Оцінка відповідності технічним вимогам та тематиці журналу 

Призначення рецензентів 

Рецензування 

Доопрацювання статті, Відповідь авторів 

Повторна рецензія 

Редколегія затверджує  номер 

Додрукарська обробка 

Друк 

Розповсюдження 

Що відбувається зі статтєю після подачі до редакції? 
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Фахівці з тематики видання 

Працюють в профільних організаціях 

Мають власні досягнення у відповідній галузі 

Редколегія 

Роль 

Представляти достовірну інформацію 

Забезпечити неупереджене рецензування 

Всебічно висвітлювати проблему (залучати авторів) 

Забезпечувати дохід видавництву 
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Фахівців в даній галузі знань 

Має коло колег і готовий працювати на видання 

 

Кого запросити в редколегію 

Не варто запрошувати у кого немає 

 Часу 

Знання англійської 

Знання предмету 

Власних робіт з відповідної теми 

 

 



Рецензенти 
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o Перевірка поданих матеріалів 

o Визначення  

• Актуальності 

• Унікальності 

• Новизни 

• Адекватності 

• Доцільності 

 

 

Роль рецензента 
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Web of Science: вхід на платформу 

https://youtu.be/TPHiWifVbec  

https://youtu.be/TPHiWifVbec
https://youtu.be/TPHiWifVbec


42 

Реєстрація (як мені працювати вдома) 

Одна реєстрація на три ресурси ! Web of Science, 
EndNote, ResearcherID 
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Де знайти рецензента? Про нас в світі не знають? 

ts=ukrain* 
Refined by: WEB OF SCIENCE CATEGORIES: ( LAW ) 
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Рецензенти, 
Автори, 
Члени редколегії 
конкуренти 

Як? - Комбінуйте фільтри! 

Як знаходити рецензентів 
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Де знайти рецензента? Publons 
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Академія Publons для рецензентів (безкоштовний курс) 

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 
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Publons для видавців наукових журналів 

Yes 
Add this 
review to 
Publons? 

No 

Publons 
повністю 

інтегрується в 
видавничу 

систему 
журналу 

Електронне 
повідомлення 

рецензента про 
вихід публікації, яку 

він рецензував. 

адміністративний 
доступ 

даними і аналітиці 
по рецензентам 

Масове 
завантаження 

архівів рецензій, 
щоб відобразити 
всю попередню 
історію роботи з 
рецензентами 

Профілі 
рецензента 

миттєво 
оновлюються з 
перевіреною 

записом 
виконаних 
рецензій 
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o Автор не знає хто рецензує его роботу - Single blind  

 

 

 

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

 

Peer Review  

Single blind   
чи Double blind  
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 Відповідність профілю видання 

 Чи цікаво аудиторії журналу 

 Новизну, актуальність 

 Використання сучасних методів, 

 Логічність викладення, обговорення, висновків 

 Статистична обробка, біоетика 

 Оформлення наочних матеріалів 

 Мова 

 Оформлення 

 Література 

 

Що оцінюють редколегія/рецензенти 

На які запитання дає  
відповідь ваш рецензент? 
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o Фальсифікація 

o «Салямі публікації» 

o Самоцитування 

o Договірні цитування 

Асортимент недоброчесних практики 



51 

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"  

Як ви перевіряєте на плагіат? 
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Від плагіату ніхто не застрахований  



Недоброчесні  
практики 

 
ЗНИЩУЮТЬ  

репутацію вченого та 
журналу!  

 

Гюстав Доре 
Вигнання Адама і Єви з раю 

А що ваше видання робить якщо 
 викрило такі порушення? 
Чи прописана ця процедура на сайті? 



Які бувають статті?   
      

 Відповідь рецензента 

• Хороші, добре написані 

• Хороші, погано написані 

• Погані, добре написані 

• Погані, погано написані 

 

Accept 
Minor Revision 
Major Revision 
Reject  



Автори 
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Ідентифікатор вченого, безкоштовний ресурс, дозволяє: 

1. Представити всі власні публікацій в тому числі з ВАШОГО 

видання! 

2. Інтегрований з Orcid! 

На 5 вересня 2018 є у 26684  українських науковців   

Скільки з них додали свої статті з українських видань? 

Скільки з них працює у вашій установі? 

http://www.researcherid.com/ 
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ResearcherID 
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Перехід в ResearcherID в Web of Science 
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Web of Science 

EndNote (my publications) 

ORCID 

Додавання публікацій до ResearcherID 
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ResearcherID потребує своєчасного оновлення 
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Редагування профілю 

Прізвища, інститути, 
ключові слова 

публікації 
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EndNote 

ПапкауMy Publications в EndNote синхронізоано з ResearcherID  
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Профіль ResearcherID заповнити і відкрити до перегляду 
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ResearcherID 



Orcid ↔ ResearcherID 
І все це реклама вашого видання 

https://orcid.org/ 
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Додати статті 

 



67 

 

ResearcheGate 



Референс-менеджер EndNote 
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Версії EndNote 

ENDNOTE X8 
ENDNOTE 
ONLINE 

ENDNOTE 
BASIC 

Деск топова 
Безкоштовно з 
Web of Science 

Безкоштовна 

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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Доступ до EndNote 

Или my.endnote.com 
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Той що розпізнається базами даних 

Той що чітко ідентифікує статтю 

Той що є в референс менеджерах 

 

 

 

Який формат списку літератури обрати 

Журнали, перевіряйте коректність переліку 
літератури 



EndNote 

WoS 
Бібліотек 
Google Scholar 

- Експорт  

- Заповнити картку 

Формування каталогу  
Поділитися 
Додавання повних текстів 

Оформлення статей  Пошук журнала 

Organize Format Match 

Collect 

Якщо автори користуються EndNote помилок 
у оформленні не буде 

 



Створити картотеку 
статей в EndNote 



74 

 

З Web of Science  
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Додати з інших джерел 
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Створити запис 

Типы даных зависят от источника 
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Керування коллекцією 



Оформлення статті 
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Оформлення статті 
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Додаємо посилання 
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Замінити, прибрати, подати посилання 
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Обрати формат 



Які наші шанси  
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Оцінка лідерів за категорією у JCR 
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Дізнайтеся історію видання 
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Пошук в пристатейній літературі – болюча оцінка власних 
здобутків 



- Спеціалізація і Конкуренція  
                            

            наявність обмеженої кількості видань 

 

- Рецензування  
 

- Дотримання етичних та редакційних норм 
 

- Відповідальна, фахова редколегія 

 

- Індексація базами даних/архівами 
 

- Мова публікацій 
 

- Відкритість інформації 
 

- Популяризація/реклама 

Що робить журнал якісним/визнаними? 
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+ 57 відібрано до Emerging Source Citation Index (ESCI )  

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

 

Українські видання у JCR 2017 

Full Journal Title ISSN 

Symmetry Integrability and Geometry-Methods and Applications 1815-0659 
Condensed Matter Physics 1607-324X 
Theoretical and Experimental Chemistry 0040-5760 
Low temperature physics 1063-777X 
Kinematics and Physics of Celestial Bodies 0884-5913 
Journal of Superhard Materials 1063-4576 
Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry 1812-9471 
Strength of materials 0039-2316 
Ukrainian Journal of Physical Optics 1609-1833 
Journal of Water Chemistry and Technology 1063-455X 
Materials science 1068-820X 
Neurophysiology 0090-2977 
Ukrainian Mathematical Journal 0041-5995 
Powder metallurgy and metal ceramics 1068-1302 
Cytology and Genetics 0095-4527 
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Перелік 57 українських видань, що на вересень 2018 року 
індексуються у ESCI Web of Science Core Collection за посиланям  
https://goo.gl/AUgWm2  

https://goo.gl/AUgWm2
https://goo.gl/AUgWm2
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Критерії відбору Web of Science Core Collection 

Видавничі 

стандарти 

 

Зміст 

 

Міжнародний 

склад 

 

Аналіз цитування 

 

http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/ 
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Критерії відбору:  

видавничі стандарти 

• Своєчасність виходу 

• Дотримання міжнародних видавничих 
конвенцій 

• Бібліографія англійською 

• Рецензування 
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• Дотримуватися оголошеної періодичності 

• Оцінка починається після встановлення 
періодичності за трьома номерами 

 

Періодичність 
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Видавничі стандарти 

Інформативна назва журналу 

Назви і анотації англійською 

Повна інформація про афіліацію 
авторів 
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Повна і коректна бібліографія 
англійською 

 

Видавничі стандарти 
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• Чи збагатить видання Web of Science новим 
матеріалом? 

• Чи повно представлена предметна галузь, 
до якої відноситься видання? 

• Як видання співвідноситься з тими що вже є 
в базі? 

    

Критерії відбору: зміст 
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• Міжнародний склад авторів, редакторів і 
членів редколегії 

• Аудиторія журналу: міжнародна чи 
регіональна 

    

Критерії відбору: міжнародний склад 
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• Нові журнали: 
цитування попередніх робіт авторів і 
редакторів. 

• «Старі»журнали: 
аналіз цитування у Web of Science 

    

Аналіз цитування 
Проводиться в межах 
предметної галузі видання 

Критерії відбору: аналіз цитування 
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Чому відхиляють або виключають журнали 

Переоцінка базується на тих же умовах що і первинний аналіз 

Зміст Цитування Формат Періодичність 
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Emerging Sources Citation Index 

 

• Зміст журналу повинен відповідати 

ключовим критеріям відбору 

• Функціонал бази ESCI і стандарти 

цитування аналогічні іншим 

вказівниками Core Collection 

• Повна індексація всіх даних 

(автори, афіліації тощо) 

• Облік кількості цитувань і 

бібліографічних даних 

• Архів даних з 2005 року 

 

Зовнішне 
рецензування 

Видавничі 
стандарти 

Затребуваність 
науковою 

спільнотою 

Електроний 
формат даних 
(XML / PDF) 
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ESCI: розподіл публікацій за предметними категоріям 

науки %  

економічні 7,2 

Педагогічні 6.8 

Лінгвістика та 
література 

4.78 

Соціологія 4 

Юридичні  3.25 

Психологія 2.4 

Релігія  2.28 

відкритий доступ  

38 % 
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• Навіть всередині Web of 

Science Core Collection 

журнали відрізняються за 

рівнем 

• Всі журнали в Web of Science 

Core Collection пройшли 

найбільш жорстку в світі 

процедуру відбору, і регулярно 

підлягають переоцінці 

• Одні видання підходять для 

прозорої і достовірної оцінки 

наукової результативності, інші 

- ні 

Web of Science: наукові журнали різного рівня 

 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Журналм, не мають імпакт-
фактора (Emerging Sources 

Citation Index)  

Журналы, не індексуються в Web of 
Science Core Collection  

Russian Science Citation Index) 
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Подача заявки 

http://mjl.clarivate.com/journal-submission/ 



Якісне видання це окрема, важка, 
наполеглива праця 

• Залучити авторів 

• Перевірити на плагіат 

• Знайти рецензентів 

• Сайт та індексація базами 
даних (вберегтися від 
хижих метрик) 
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Інформаційні сайти 

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

російською англійською 
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Тут мало бути 
Ваше прізвище 

http://info.clarivate.com/rcis 

 

Вебінари російською  з 17 вересня 
 

Серия 1: Информационные инструменты для авторов научных публикаций 

• Основные навыки работы с информационной платформой Web of Science: поиск 
научной информации 

• Подбор и оценка журнала для публикации научных результатов 
• Поиск публикаций и показатели деятельности ученого по Web of Science 

• Серия 2: Информационные инструменты для анализа научной деятельности 

• Дополнительные возможности платформы Web of Science для анализа научной 
литературы 

• Профиль организации в Web of Science: возможности, создание, 
корректрировка 

• Возможности InCites для оценки научной деятельности страны, организации, 
ученого 

Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных журналах 

• Как выбрать лучший журнал для своей научной публикации и избежать 
недобросовестных журналов 

• Основные требования к публикациям в международных журналах: технические 
аспекты 

• Основные требования к публикациям в международных журналах: структурные 
и содержательные аспекты 
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Інформація українською 

Інформація про семінари і вебінари українською 

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

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/
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Серія вебінарів українською 25-27  вересня 

25 вересня 2018 16:15 https://goo.gl/RPY51Z  
Оновлена платформа Web of Science. Використання ресурсу у науковій та освітній діяльності. 
Підбір і аналіз наукової літератури. Типи і особливості видів пошуку. Комбінування фільтрів і 
тегів, можливості пошуку у пристатейній літературі та схожих записах. Отримання повного 
тексту відкритий доступ та Kopernio. Оцінка обраної вибірки, звіти по цитуванню, збереження 
результатів, спільна робота з обраною літературою. Додаткові бази на платформі. 
26 вересня 2018 16:15 https://goo.gl/814Br3  
Наукові видання для публікації власних досліджень: критерії підбору та аналізу  
Ідентифікатори якісного наукового видання, бізнес моделі та вартість публікації. Підбір видання 
для публікації. Оформлення рукопису за необхідним форматом. Публікаційний процес. 
Розрахунок і особливості застосування імпакт-фактору, квартилю. Оновлений Journal Citation 
Reports додаткові функції. Як розпізнати і не потрапити до хижацьких видань. Перевірка 
індексації видання у Web of Science 
27 вересня 2018 16:15 https://goo.gl/hKjvTX  
Презентація та аналіз здобутків науковця. Оптимізація звітних процедур для автора та 
установи. 
Пошук доробку науковця у Web of Science, складнощі що можуть виникнути, їхні причини та 
подолання. Авторські ідентифікатори ResearcherID та ORCID: створення, наповнення, 
редагування, автоматичне створення звітів з публікаційної діяльності науковця /довільної групи 
вчених і їхня коректна оцінка 
  
 
 

https://goo.gl/RPY51Z
https://goo.gl/RPY51Z
https://goo.gl/RPY51Z
https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/814Br3&h=AT3k-WqRrD9vcvBi0GPSWWBcKYEDI_OceQmsCVYZy1Ltbdb9g3Dx62gtdJyMCmekKoJ1oRhg0OHouQfSz3zExOBaQT467u0_FVOumf6cBRglslqDW-2T4xAx9VKWR7CChZUzPCOlFAnlfQnmQjQGGroCkeZD3GV7iUSJLstKCFIAZkc-eSdTEJQtGxQSjNvcU6_FznZt-UJNMzlVxnCTwMCHYnaGGLgiN5CTguq7dPe8_M7NVRSDHM7Mx6-dBgBpwdtNqvM_k8lGHhk8h73SIJIJQ1qmYGY5JacvOzhWR4oW1RqsnbkI1623g0s2r-hlnNJ33M8NF9LU156ZziySAZsle8_677bAaJB4L_05SUjHhr-t9xOdz0E2IyPhwTkyU9G8DhmtwTdjBAuOSQz9fYFZSg
https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/814Br3&h=AT3k-WqRrD9vcvBi0GPSWWBcKYEDI_OceQmsCVYZy1Ltbdb9g3Dx62gtdJyMCmekKoJ1oRhg0OHouQfSz3zExOBaQT467u0_FVOumf6cBRglslqDW-2T4xAx9VKWR7CChZUzPCOlFAnlfQnmQjQGGroCkeZD3GV7iUSJLstKCFIAZkc-eSdTEJQtGxQSjNvcU6_FznZt-UJNMzlVxnCTwMCHYnaGGLgiN5CTguq7dPe8_M7NVRSDHM7Mx6-dBgBpwdtNqvM_k8lGHhk8h73SIJIJQ1qmYGY5JacvOzhWR4oW1RqsnbkI1623g0s2r-hlnNJ33M8NF9LU156ZziySAZsle8_677bAaJB4L_05SUjHhr-t9xOdz0E2IyPhwTkyU9G8DhmtwTdjBAuOSQz9fYFZSg
https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/814Br3&h=AT3k-WqRrD9vcvBi0GPSWWBcKYEDI_OceQmsCVYZy1Ltbdb9g3Dx62gtdJyMCmekKoJ1oRhg0OHouQfSz3zExOBaQT467u0_FVOumf6cBRglslqDW-2T4xAx9VKWR7CChZUzPCOlFAnlfQnmQjQGGroCkeZD3GV7iUSJLstKCFIAZkc-eSdTEJQtGxQSjNvcU6_FznZt-UJNMzlVxnCTwMCHYnaGGLgiN5CTguq7dPe8_M7NVRSDHM7Mx6-dBgBpwdtNqvM_k8lGHhk8h73SIJIJQ1qmYGY5JacvOzhWR4oW1RqsnbkI1623g0s2r-hlnNJ33M8NF9LU156ZziySAZsle8_677bAaJB4L_05SUjHhr-t9xOdz0E2IyPhwTkyU9G8DhmtwTdjBAuOSQz9fYFZSg
https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/814Br3&h=AT3k-WqRrD9vcvBi0GPSWWBcKYEDI_OceQmsCVYZy1Ltbdb9g3Dx62gtdJyMCmekKoJ1oRhg0OHouQfSz3zExOBaQT467u0_FVOumf6cBRglslqDW-2T4xAx9VKWR7CChZUzPCOlFAnlfQnmQjQGGroCkeZD3GV7iUSJLstKCFIAZkc-eSdTEJQtGxQSjNvcU6_FznZt-UJNMzlVxnCTwMCHYnaGGLgiN5CTguq7dPe8_M7NVRSDHM7Mx6-dBgBpwdtNqvM_k8lGHhk8h73SIJIJQ1qmYGY5JacvOzhWR4oW1RqsnbkI1623g0s2r-hlnNJ33M8NF9LU156ZziySAZsle8_677bAaJB4L_05SUjHhr-t9xOdz0E2IyPhwTkyU9G8DhmtwTdjBAuOSQz9fYFZSg
https://l.facebook.com/l.php?u=https://goo.gl/hKjvTX&h=AT0S01jk3Qo5FZt-i1UIfg3N0fxviN-lLnHW8kYfSfgT9XdzIy1u5GIzhMOBR39l9C43Nyu7gzwSDLIbvBrGKrnbYFTSxcsIjR0hbsNBG2pmdRMZ-mmQNYj2LE0cogqQZ2TEhkospmB9JB65F2DdCnoHLpDpyHl_qS0I9wJokXeL-WV3YX5kpUbNHFT6yUoQuBrGt5gnwxq3hpbkjmCAJQ-f2V2h7x3a7oOhmjc0woSNRtcu3ZJ7InDlLJLnF0g4TYwPkxqb63t550SLf-lbAqijlvWZDNLg5cvp75RwDRIpjQqwROoiBzLpkRjk452Ji2jljzYIRfQFBI-QUXZRbhsicX4M6yaAOEl7-d3RoNxS2NCBJKER3OtlNCR_qwpTFeYUcdoM8QcFX-FQ7pN_ZFUgDA
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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 




