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Запрошуємо на вебінари червня Web of Science українською 

Як завжди вебінари українською, безкоштовні, на платформі Webex, з 

можливістю отримати сертифікат учасника, за умови прослуховування 

більше 90 % основного часу вебінару. 

9 червня 2022. Як обрати видання для публікації та не помилитися з 

вибором 

 

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. Відповіді на ваші запитання. 

 

Реєстрація: оберіть зручний час, перейдіть за посиланням, натисніть на 

слово Register, заповніть анкету 

- 10:15–11:15: https://bit.ly/3GePbEa 

 

- 16:15–17:15: https://bit.ly/3n5brYB 

 

 

14 червня 2022. Clarivate для науковців 

 

Мета вебінару нагадати/познайомити, навчити ефективно працювати з 

головними ресурсами Clarivate для наукової діяльності. Зокрема з базою 

даних Web of Science Core Collection для пошуку, аналізу наукової 

літератури, підбору видань, партнерств, грантів. Journal Citation Reports 

для коректної оцінці, порівняння видань. EndNote - оформлення власних 

публікацій за форматами обраного видання, EndNote Click пошук повних 

текстів, Publons презентації досягнень науковця. Розраховано на 

початківців та тих хто бажає ознайомитися з останніми оновленнями 

ресурсів. Відповіді на ваші запитання. 

 

Реєстрація: оберіть зручний час, перейдіть за посиланням, натисніть на 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fs786780033.t.en25.com%252Fe%252Fer%253Futm_campaign%253DEM1_Webinars_Retention_JUN_SAR_RussiaCIS_2022_Ukraine%2526utm_medium%253Demail%2526utm_source%253DEloqua%2526s%253D786780033%2526lid%253D17608%2526elqTrackId%253D820f84a491fd4a60a7b4991629aa36c8%2526elq%253D9c6e0d7f98b54e68b87da8f8fe28ab23%2526elqaid%253D20786%2526elqat%253D1%2526fbclid%253DIwAR2eQa1G7v5iPkuf_ynZf19oAQP5dbjBj3CcGbeTAXFAOvVuomsV8Qo772o%26h%3DAT3P5PPdfTpXFLq-PesGXvEZ2pMJlF-xs_sOC6bLsjL0d46r2sp1OV060O5uNDuwkIgfW8w1ueAeoOCmzQKIj7obQO6dNlVThG2aiwM8DcD_WanKQyREvl84KfpWMAcf2OKh%26__tn__%3D-UK-y-R%26c%5B0%5D%3DAT3ba7PPR8WxLusv1uuuZCmV04z79RwGnQngrt_Um9U98wY7aoDZaU5lnBFdCMp1BE7VOgmTa1iPYj7gofDusk4f0W6InQ1z4zAUpASY9_3K05zf-Czqo8-Z1mvubSzjRpfcYVprMXzcnEXhgFrwOH9XlC250sxE_C5VQj7-XhXYsggMTCeSNLd6P5-nMGU1yVBV34BvFIANoQHZ76nbEU6cySZ3hwt8mZoCV0zz_fy8VJc-iyCI&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2TsJX6v-NLH1yvcTV0ayk6
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fs786780033.t.en25.com%252Fe%252Fer%253Futm_campaign%253DEM1_Webinars_Retention_JUN_SAR_RussiaCIS_2022_Ukraine%2526utm_medium%253Demail%2526utm_source%253DEloqua%2526s%253D786780033%2526lid%253D15364%2526elqTrackId%253D86707df21d5149dbb93a8ea174b8fb49%2526elq%253D9c6e0d7f98b54e68b87da8f8fe28ab23%2526elqaid%253D20786%2526elqat%253D1%2526fbclid%253DIwAR226AK0xTWy700YAU1k5ubmdAObXjdL_k9DncbH6FgwPAINztA3Ykrj7Es%26h%3DAT2Xg8zUAi5MitkRbYKNuuTyzxncFJHtsd18XyBRvfMEFxbukvDx6d-pirNjv6P0v_j-CIl-hHa5-9bzjV9VzInOGfUxpeS3i4UMMw30zjqUdU9NQUoXYvtuM8rWRJf_jjAj%26__tn__%3D-UK-y-R%26c%5B0%5D%3DAT3ba7PPR8WxLusv1uuuZCmV04z79RwGnQngrt_Um9U98wY7aoDZaU5lnBFdCMp1BE7VOgmTa1iPYj7gofDusk4f0W6InQ1z4zAUpASY9_3K05zf-Czqo8-Z1mvubSzjRpfcYVprMXzcnEXhgFrwOH9XlC250sxE_C5VQj7-XhXYsggMTCeSNLd6P5-nMGU1yVBV34BvFIANoQHZ76nbEU6cySZ3hwt8mZoCV0zz_fy8VJc-iyCI&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw07tXEKbLndpJvBZJxkDaUR
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слово Register, заповніть анкету 

- 10:15–11:15: https://bit.ly/3PvJPIG  

 

- 16:15–17:15: https://bit.ly/3MHd2Pa  

 

 

28 червня 2022. Research Smarter: Світ цитувань 

 

Цитування та його види. Чому ми цитуємо документи? Структура Web of 

Science, звідки та які там цитування, як їх оцінити та використати. 

Чемпіони цитувань та сплячі красуні.Звіт по цитуванню та пов'язані 

записи. Про що говорять абсолютні та нормалізовані показники, які 

використовували цитування: імпакт-фактор, CNCI, JCI, індекс Хірша 

тощо. Як ці метрика використовується для оцінки організацій, тем і 

науковців. Як збільшити цитування та h-індекс? Чому не підраховано всі 

цитати? Профіль автора, хто та де цитує ваші публікації (географія 

цитування). Пошук в пристатейній бібліографії. Як знайти цитування 

робіт/журналів, якщо вони не проіндексовані у Web of Science? Відповіді 

на ваші запитання. 

 

Реєстрація: (київський час; натисніть на Register та заповніть анкету) 

- 10:15–11:15: https://bit.ly/39E8WIV 

 

 

 

30 червня 2022. Research Smarter: Новий Journal Citation Reports 

 

Що чекає нас в новому Journal Citation Reports? Приєднуйтесь до нашого 

вебінару, щоб дізнатися як проаналізувати впливовість журналу, 

досліджуючи значну кількість показників цитування, в тч імпакт-фактор 

журналу, і його варіації, JCI квартиль та інші. І як приймати зважені 

рішення де публікуватися, незалежно від того, надсилаєте ви свій 

перший рукопис чи чергова видатна публікація. 

 

Реєстрація: (київський час; натисніть на Register та заповніть анкету) 

- 10:15–11:15: https://bit.ly/3PD4o60 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fs786780033.t.en25.com%252Fe%252Fer%253Futm_campaign%253DEM1_Webinars_Retention_JUN_SAR_RussiaCIS_2022_Ukraine%2526utm_medium%253Demail%2526utm_source%253DEloqua%2526s%253D786780033%2526lid%253D17607%2526elqTrackId%253Dbcb79095ad5249fd81862c71fac4e52a%2526elq%253D9c6e0d7f98b54e68b87da8f8fe28ab23%2526elqaid%253D20786%2526elqat%253D1%2526fbclid%253DIwAR2njBK0lwqYhyolEVBu0U1kUCh_vjRoTzbHi7bj0Z_deUtnSZKwJFBbdHo%26h%3DAT2W74zQ42aDKQ1Mct9zM1QXv7UZyjWbd2iZ5HBWcmSlOC-11GOyvZLHxXNHOtOK8nEnz1e2VkQzyOI-8OQoZO0Y10JLIyzk7GxWbgzxaw5P9fn-zWTtu5vVlEn-kKVCJdoK%26__tn__%3D-UK-y-R%26c%5B0%5D%3DAT3ba7PPR8WxLusv1uuuZCmV04z79RwGnQngrt_Um9U98wY7aoDZaU5lnBFdCMp1BE7VOgmTa1iPYj7gofDusk4f0W6InQ1z4zAUpASY9_3K05zf-Czqo8-Z1mvubSzjRpfcYVprMXzcnEXhgFrwOH9XlC250sxE_C5VQj7-XhXYsggMTCeSNLd6P5-nMGU1yVBV34BvFIANoQHZ76nbEU6cySZ3hwt8mZoCV0zz_fy8VJc-iyCI&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0FBZBnqzuiHZm9ycjCnVkH
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fs786780033.t.en25.com%252Fe%252Fer%253Futm_campaign%253DEM1_Webinars_Retention_JUN_SAR_RussiaCIS_2022_Ukraine%2526utm_medium%253Demail%2526utm_source%253DEloqua%2526s%253D786780033%2526lid%253D17606%2526elqTrackId%253Df3abae619a184b6dbeca73e2c7d98a7b%2526elq%253D9c6e0d7f98b54e68b87da8f8fe28ab23%2526elqaid%253D20786%2526elqat%253D1%2526fbclid%253DIwAR3JWV8yYJW7LqtcgDEM9lUeOnwpku__yEmJsgUTqmdsGy-jlEQyWDKblfU%26h%3DAT0CaAh9hPwFtHz-dimEaof7IL0YHYR49DVCYVSZ8PWyzDhrYiTg2q91tWQbZLLp86Ouj0bA-mxMmSnJ4BCGxWxrqWugQfgc8RyA_qmVGRhqBOQMMAK_KMoqH7XfqcBQmW6I%26__tn__%3D-UK-y-R%26c%5B0%5D%3DAT3ba7PPR8WxLusv1uuuZCmV04z79RwGnQngrt_Um9U98wY7aoDZaU5lnBFdCMp1BE7VOgmTa1iPYj7gofDusk4f0W6InQ1z4zAUpASY9_3K05zf-Czqo8-Z1mvubSzjRpfcYVprMXzcnEXhgFrwOH9XlC250sxE_C5VQj7-XhXYsggMTCeSNLd6P5-nMGU1yVBV34BvFIANoQHZ76nbEU6cySZ3hwt8mZoCV0zz_fy8VJc-iyCI&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2V4ZQ-7vH9k4AfO8bX64C6
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fs786780033.t.en25.com%252Fe%252Fer%253Futm_campaign%253DEM1_Webinars_Retention_JUN_SAR_RussiaCIS_2022_Ukraine%2526utm_medium%253Demail%2526utm_source%253DEloqua%2526s%253D786780033%2526lid%253D17605%2526elqTrackId%253De2c90b68cda54bb09c5f67cb4c0dee5e%2526elq%253D9c6e0d7f98b54e68b87da8f8fe28ab23%2526elqaid%253D20786%2526elqat%253D1%2526fbclid%253DIwAR0jbgdiKQmZ0gr1B0g7P4goVrXx_GZRHQ-43HyPjFK7g76peCTtc6kRH3M%26h%3DAT3G7GgnwRGzb_3-dQwaR0-eOa70vbeHuEMa6NlIKUnrkK741TWrldqS8ImE9Ci5t5PzZOt_52OaF8-zR1MVM-HUpOIrQnxRk9fFdWVwRyce9yj27mQrD2EJMaN9lM4BQ0wp%26__tn__%3D-UK-y-R%26c%5B0%5D%3DAT3ba7PPR8WxLusv1uuuZCmV04z79RwGnQngrt_Um9U98wY7aoDZaU5lnBFdCMp1BE7VOgmTa1iPYj7gofDusk4f0W6InQ1z4zAUpASY9_3K05zf-Czqo8-Z1mvubSzjRpfcYVprMXzcnEXhgFrwOH9XlC250sxE_C5VQj7-XhXYsggMTCeSNLd6P5-nMGU1yVBV34BvFIANoQHZ76nbEU6cySZ3hwt8mZoCV0zz_fy8VJc-iyCI&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0CHtFdG_NeCnP2KAR14OHT
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fs786780033.t.en25.com%252Fe%252Fer%253Futm_campaign%253DEM1_Webinars_Retention_JUN_SAR_RussiaCIS_2022_Ukraine%2526utm_medium%253Demail%2526utm_source%253DEloqua%2526s%253D786780033%2526lid%253D17604%2526elqTrackId%253D907a489159214b6990987dac718e07ca%2526elq%253D9c6e0d7f98b54e68b87da8f8fe28ab23%2526elqaid%253D20786%2526elqat%253D1%2526fbclid%253DIwAR1eOOT5urBBo8n0frXbkVi4bvGOJ58oUs_Fj8d2hDLjfy0qWLrUccDV5wM%26h%3DAT35DVmkt1gLLGDGG9js-k4dWcMrUdrkI9Mh8VqOjyKR67GjuvxkBqh1tjweuyiuDrtM2YSmZNoAhNoB9_Fcb-2PuZgJZeG5UiDeRa8b0RQw9EC_emOsPZVx6muCs4ouBzG5%26__tn__%3D-UK-y-R%26c%5B0%5D%3DAT3ba7PPR8WxLusv1uuuZCmV04z79RwGnQngrt_Um9U98wY7aoDZaU5lnBFdCMp1BE7VOgmTa1iPYj7gofDusk4f0W6InQ1z4zAUpASY9_3K05zf-Czqo8-Z1mvubSzjRpfcYVprMXzcnEXhgFrwOH9XlC250sxE_C5VQj7-XhXYsggMTCeSNLd6P5-nMGU1yVBV34BvFIANoQHZ76nbEU6cySZ3hwt8mZoCV0zz_fy8VJc-iyCI&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1ELZVhQHR8bcr8UI5pYDWC

