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Налаштування звуку

Вкажіть ваше місто, якщо є звук,

І готуйте питання
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Cкачати презентацію



План
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Історичний екскурс 
Предмет, мета, задачі 

наукометрії

Дані, що 
використовуються для 
аналізу, їхні джерела, 

вимоги до якості 

Основні показники 
переваги та недоліки: 
імпакт-фактор і його 

варіації, h-індекс, CNCI.

Вплив відкритого доступу 
на розвиток науки 

Коректне і некоректне 
застосування, причини і 

наслідки

Застосування наукометрії
для побудови стратегії 

розвитку наукової 
діяльності вченого, 

установи, країни 

Профілі установи та 
автора:  функції та 

можливості
Відповіді на запитання 



Становлення наукометрії

Київська школа наукометрії

Генадій Михайлович Добров

1969 1966

Василь Васильович Налімов і 

Юджин Гарфілд (1982)

Володимир Іванович Вернадський. Зважаючи на швидке збільшенні науової інформації

вважав, що дослідження цього процесу є «единственной формой критической оценки, 

позволяющей отличать ценное и постоянное в огромном материале этого рода, 

создаваемой человеческой мыслью»



Наука
«Наука - это самоорганизующаяся система, развитие 
которой управляется ее информационными потоками. 
Внешние условия - ассигнования, отпускаемые на 
развитие науки, организационные формы, 
сложившиеся в той или иной стране, идеологическое 
давление, секретность все это лишь элементы той 
среды, в которой развивается наука. 
Среда может быть благоприятной или 
неблагоприятной для развития науки, но она не в силах 
заставить науку развиваться в каком-либо органически 
чуждом ей направлении.»

«Будем называть наукометрией количественные методы изучения развития 
науки как информационного процесса»

Налимов В. В., Мульченко З.М.
«Наукометрия», 1969



Ключові гравці

Організація
Вчений

Де працювати
Яка тема краще
З ким співпрацювати
немає приладу
де друкуватися
як оформити
де безкоштовно
транслітерація прізвища
Мені не дали грант

Потрібні гранти
Кого запросити на 
роботу
Нас не знають
Чому не все враховано
Що робити з своїми
журналами
Ми друкуємося у 
хижацьких виданнях

Пошук грошей на друк, сайт, doi, редактора 
англійської
Де знайти авторів, рецензентів редколегію
Чому нас не взяли в Web of Science

Журнал



Навіщо наука?

• Отримання нових знань

• Вирішення прикладних задач

Хто платить? 

• Суспільство

• Фонди

• Науковець

Навіщо оцінювати наукову діяльність?

• Обмежені ресурси

• Ефективність використання

Варіанти оцінювання?

• За наукометричними
показниками

• Експертна



Реалії: Фінансування науки України, країн сусідів та лідерів % ВВП
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https://data.worldbank.org/i

ndicator/GB.XPD.RSDV.GD

.ZS?locations=UA

UNESCO Institute for 
Statistics ( uis.unesco.org )

https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=UA
http://uis.unesco.org/


Формальна письмова наукова комунікація

1665

наукові видання

3,5 тис до н е
2,4 тис до н е

Гуттенберг 1440

1987

електронні



Поточна ситуація

12,000,000+
патентів

5,000,000+
доповідей на конференціях

100,000+ 
монографій

100,000+
Наукових журналів

400,000+ 
технічних стандартів

2,000,000+ 
хімічних сполук

6,000+ 
бібліографічних форматів

42,000+
торгівельних знаків 

110,000+
конференцій



Передумови виникнення Web of Science

Відсортувавши видання за кількістю статей за 

певною темою і 

розділивши їх за кількістю публікацій на три рівні 

частини 

співвідношення кількості видань в групах буде 1:n:n
2

Середина 40-х ХХ століття

Суттєве зростання наукових досліджень, 

колективів, поява міждисциплінарних 

проектів  – Інформаційна криза

Закон Бредфорда

Garfield E. Citation indexes for science: a new 

dimension in documentation through association 

of ideas. Science. 1955; 122( 3159):108-11

Принцип Парето 20/80

50-і ХХ століття

“цитування показник впливовості 

і засіб подолання кризи“



Science 15 Jul 1955:

Vol. 122, Issue 3159, pp. 108-111

DOI: 10.1126/science.122.3159.108



ЮДЖИН ГАРФІЛД
Засновник Institute for Scientific 
Information 
Запропонував impact factor (1975)

1955 стаття в Science
1964 Science Citation Index (print)
1973 Social Science Citation Index
1978 Art & Humanities Citation Index
1980 Science Citation Index (CD)
1997 платформа Web of Science

1960 Institute for Scientific Information
1992 Thomson Scientific
2008 Thomson Reuters
2016 Clarivate Analytics
2020 Clarivate

Web of Science

2021



ISI: Інститут наукової інформації
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https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/isi-reports/

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/isi-reports/


Що можна і (або) навіщо порівнювати

• науковців 

• установи

• країни

• предметну галузь

• журнали

•для звіту в МОН, НАН, Кабмін

•для запиту на грант

•виявити свої сильні і не дуже 

сторони

•знайти лідерів і аутсайдерів

•визначити стратегію розвитку



Показники кваліфікації  вченого і організації

• Кількість публікацій

• Їхні якість (цитування) (індекс Хірша)

• Гранти

• Партнери

• Видання

Хто оцінює?

• Сам!

• Керівництво (всі рівні)

• Рецензенти

• Грантодавці

• Партнери

статті
монографії
патенти
Конференції
Etc

Навіщо?

• Ефективне використання ресурсів
• Вирішення задач

• прикладних і
• фундаментальних

• Престиж



Загальна схема відбору
До Web of Science Core Collection Journals

SCIE: clinical, natural and applied sciences

SSCI: social sciences

AHCI: arts & humanities

ESCI: all disciplines

CPCI: all disciplines

BKCI: all disciplines

Books

Conference Proceedings



Навіщо потрібні наукометричні бази?

• Глибина і ширина архіву

• Принципи відбору (виключення) 

• і індексації журналів (повна чи вибіркова)

Чим відрізняються такі бази?

Чому усюди різні індекси Гірша?

• Фільтр інформації

• Зважена оцінка науки



Бази даних: зверніть увагу

Достовірність

Повноту

Точність і однозначність індексації

Виправлення помилок

20



Google Scholar



Як публікації впливають на рейтинг ВНЗ

Шанхайский рейтинг



Web of Science

23



Платформа Web of Science

• Різні ресурси

• Якісна література

• Повна індексація

• Точна оцінка

• 16 баз даних

• > 34 тис журналів на платформі

• > 170 млн документів

• 59 мов

• >  35 млн патентних родин 

• > 1,8 млр посилань



Web of Science Core Collection

Web of Science
Core Collection

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

254 предметні категорії

> 21 тис  журналів

> 12 тис з імпакт фактором

➢ 79 млн документів

➢ 59 мов

> 100 тис  книг

> 200 тис матеріалів конференцій 

Наукометрична
Мультидисциплінарна
Міжнародна



Формування бази даних
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Web of Science Core Collection

статтья



Доступ до Web of Science

28



Доступ забезпечено МОН України

29

https://dntb.gov.ua/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b

c%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».

dbservice@gntb.gov.ua

Змінилася IP
Нема доступу

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



Impact Factor



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

THE USE OF JOURNAL IMPACT FACTORS AND CITATION ANALYSIS FOR 

EVALUATION OF SCIENCE
Presented At the 41st Annual Meeting of the Council of Biology Editors, Salt Lake City, UT,

May 4, 1998 - April 17, 1998 Eugene Garfield

http://www.garfield.library.upenn.edu/papers/eval_of_science_CBE(Utah).html

http://www.garfield.library.upenn.edu/papers/eval_of_science_CBE(Utah).html


Яке видання краще?

IF 292.278IF 1.894IF 42.778 IF 1.877



Квартиль журналу

• Квартиль – категорія наукового 
журналу, що залежить від його 
цитованості

• відносно інших видань у цій групі

• Виділяють чотири квартилі : 

• Найвищий ─ Q1, найнижчий ─ Q4 

Фізиків і ліриків “поміряти” лише квартилями

I

II

III

IV



Імпакт фактор: у результатах Web of Science Core Collection



Імпакт фактор: у резюме Web of Science Core Collection



Імпакт фактор: сторінка журналу у Journal Citation Reports 



Імпакт фактор: за всі роки у Journal Citation Reports



Додаткові індикатори



Не приховані метрики

Where:

•N is the number of journals

in the category

•R is the Descending Rank



Що цитують/Де цитують



Journal Citation Reports



Journal Citation Reports: категорії



Journal Citation Reports: журнали



Довідка!



Що не так з псевдо імпакт факторами?

https://beallslist.net/misleading-metrics/

•Cosmos Impact Factor

•Digital Identification Database System (DIDS)

•Digital Online Identifier-Database System (doi ds) DOI

Indexed Journals Impact Factor (DOIJIF)

•Directory of Indexing and Impact Factor (DIIF)

•Directory of Journal Quality Factor

•Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

•Einstein Institute for Scientific Information (EISI)

•Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

•General Impact Factor

•Global Impact Factor

•Global Science Citation Impact Factor (GSCIF)

•IMPACT-FACTOR.RU

•Impact Factor Services for International 

Journals (I.F.S.I.J.)

•Index Scientific Journals (ISJ)

•IndexCopernicus

•Infobase Index

•Institute for Science Information (ISI)

http://cosmosimpactfactor.com/
http://dids.info/welcome/
http://doi-ds.org/doijif/
http://www.diif.org/
http://journalimpactfactor.co.in/Index.aspx
http://www.drji.org/DRJIValue.aspx
http://journalimpactfactor.co.in/
http://esjindex.org/index.php
http://generalimpactfactor.com/index.php
http://globalimpactfactor.com/
http://gscif.org/
http://impact-factor.ru/
http://ifsij.com/
http://www.isj.sjournals.net/index.php
http://journals.indexcopernicus.com/?page=10&id_lang=3
http://www.infobaseindex.com/
http://isithomsonreuters.org/


h-index
Індекс Гірша



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 9

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

For the few scientists who earn a Nobel prize, the impact and relevance 

of their research is unquestionable. Among the rest of us, how does one 

quantify the cumulative impact and relevance of an individual’s scientific 

research output?

In a world of limited resources, such quantification (even if potentially 

distasteful) is often needed for evaluation and comparison purposes (e.g., 

for university faculty recruitment and advancement, award of grants, etc.)



Складнощі з ідентифікацією досягнень

51

Однофамільці

Варіації

Таємничість

Самовпевненість чи скромність?

VASSETZKY YS 61

VASSETZKY Y 35

VASSETZKY ES 4

VASETSKY ES 3

VASETSKY Y 4

VASETSKY ES 3

VASETSKII YS 1

VASETSKII ES 4



Профіль у Publons | Web of Science ReseacherID

52



Абсолютні і нормалізовані 
показники

InCites



Інтерпретація наукометричних показників

• Кількість статей (Number of Web of Science Documents) – показник наукової 
продуктивності

• Сумарна цитованість (Times Cited) – показник наукового авторитету чи 
впливовості лише в рамках визначеної області

• Середня цитованість (Citation Impact), середня кількість цитувань однієї 
публікації – показник наукової ефективності лише в рамках тієї ж 
предметної області

• Нормалізована середня цитованість за предметною галуззю (CNCI) –
показник наукової ефективності співставлення незалежно від 
предметної галузі

А
б

со
л

ю
тн

і п
о

ка
зн

и
ки



Нормалізована середня цитованість за категорією (СNCI)
55

CNCIпублікаціі=
Цитованість публікаціі

Средня цитованість всіх публікацій того ж 

типу, опублікованих в тому ж році і тій 

самій предметній області

CNCIгрупи публікацій=
CNCI1+ CNCI2 +...+ CNCIN

N

СNCIпублікації > 1: дослідження цитується краще середньосвітового рівня



Оцінка за Web of Science

Сумарна цитованість, 
середня цитованість: це 

високий або низький 
показник?

Цитування накопичується з роками; чи 
означає це що організації стали краще 

цитуватися?



Застосовуйте інструменти коректно

Для журналу – impact factor Для вченого - h-index

•Загальну кількість публікацій

•Кількість цитувань?

•Кількість цитувань по Index Copernicus?

•Нормалізовані показники

•Індекс Гірша окремого науковця (за певною базою 

даних?)

•Сумарний Індекс Гірша науковців?

•Індекс Гірша статті?

•Коли ваше видання буде в наукометричних базах?

•Де ваш імпакт фактор, гуманітарії?

•Сумарний імпакт фактор? 

•Імпакт фактор науковця?



Конкурс
Підбиття підсумків

58



Новий конкурс

59

Лише сьогодні та завтра

Але не варто зволікати

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

aianin/posts/810661759697240

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/posts/810661759697240


Open Access 
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Джерела

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/isi-

reports/

Звіт Institute for Science Information

https://www.coalition-s.org/why-plan-s/

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/isi-reports/
https://www.coalition-s.org/why-plan-s/


Десять принципів
1. Authors or their institutions retain copyright to their publications. All publications must be published under an open license, 

preferably the Creative Commons Attribution license (CC BY), in order to fulfil the requirements defined by the Berlin Declaration;
2. The Funders will develop robust criteria and requirements for the services that high-quality Open Access journals, Open Access

platforms, and Open Access repositories must provide;
3. In cases where high-quality Open Access journals or platforms do not yet exist, the Funders will, in a coordinated way, provide

incentives to establish and support them when appropriate; support will also be provided for Open Access infrastructures where
necessary;

4. Where applicable, Open Access publication fees are covered by the Funders or research institutions, not by individual researchers; 
it is acknowledged that all researchers should be able to publish their work Open Access;

5. The Funders support the diversity of business models for Open Access journals and platforms. When Open Access publication fees
are applied, they must be commensurate with the publication services delivered and the structure of such fees must be transparent
to inform the market and funders potential standardisation and capping of payments of fees;

6. The Funders encourage governments, universities, research organisations, libraries, academies, and learned societies to align their
strategies, policies, and practices, notably to ensure transparency.

7. The above principles shall apply to all types of scholarly publications, but it is understood that the timeline to achieve Open Access
for monographs and book chapters will be longer and requires a separate and due process;

8. The Funders do not support the ‘hybrid’ model of publishing. However, as a transitional pathway towards full Open Access within a 
clearly defined timeframe, and only as part of transformative arrangements, Funders may contribute to financially supporting such
arrangements;

9. The Funders will monitor compliance and sanction non-compliant beneficiaries/grantees;
10. The Funders commit that when assessing research outputs during funding decisions they will value the intrinsic merit of the work

and not consider the publication channel, its impact factor (or other journal metrics), or the publisher.
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Open Access у Web of Science CC 2002-2021

Кількість статей Кількість статей у відкритому доступі

Документів 45,253,996 10,889,869

В 42 разау 8 раз у 2,4 рази

Кількість статей у золотому 

відкитому доступі

Кількість видань золотого 

відкритого доступу 

182→4567



Аналізуємо 

2300+ видань

313 Open Access 

150 до 5900$ за статтю

Part I: The Plan S Principles

“With effect from 2021, all scholarly publications on

the results from research funded by public or private

grants provided by national, regional and international

research councils and funding bodies, must be

published in Open Access Journals, on Open Access

Platforms, or made immediately available through

Open Access Repositories without embargo.”

3. Transformative Arrangements

cOAlition S supports a number of strategies to encourage subscription publishers to transition to Open

Access. We call these approaches ’transformative arrangements’, and three strategies are outlined below.

Recognising that a fundamental principle of these transformative arrangements is that they are temporary

and transitional, where cOAlition S members provide funding to support publication fees of journals

covered by such arrangements, this funding will cease on the 31 December 2024.



READ-AND-PUBLISH VS PUBLISH-AND-READ
What is a Transformative Agreement?

https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/04/23/transformative-agreements/

At its most fundamental, a contract is a transformative agreement if it seeks to shift the 

contracted payment from a library or group of libraries to a publisher away from 

subscription-based reading and towards open access publishing. Though there are many 

flavors of transformative agreements, the following attempts to offer a description of their 

core components.

Transformative Agreements: A Primer By LISA JANICKE HINCHLIFFE

Under the 3-year contract, scientists at more than 700 academic institutions will be able to 

access all of Wiley’s academic journals back to 1997 and to publish open access in all of 

Wiley’s journals. The annual fee will be based on the number of papers they publish in 

Wiley journals—about 10,000 in previous years, says one of the negotiators, physicist 

Gerard Meijer of the Fritz Haber Institute, a Max Planck Society institute here.

€2,750 per article

Groundbreaking deal makes large number of German studies free to public

By Kai Kupferschmidt Science 2019

https://www.sciencemag.org/news/2019/01/groundbreakin

g-deal-makes-large-number-german-studies-free-public

https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/04/23/transformative-agreements/
https://scholarlykitchen.sspnet.org/author/lisa-janicke-hinchliffe/
https://www.sciencemag.org/author/kai-kupferschmidt
https://www.sciencemag.org/news/2019/01/groundbreaking-deal-makes-large-number-german-studies-free-public


Перспективи

The papers funded by Plan S that are not 

currently published in Gold DOAJ-listed 

journals might be described as ‘papers at 

risk’. 

What could change under Plan S? 
Plan S funded outputs make up less than 7% of global papers 

but they are well cited, published in high impact journals 

and, often, in journals from major publishing houses. They 

will influence the publishing landscape. Some 90,000 Plan S 

papers published as a part of Hybrid OA or Subscription 

journals will need to be ‘rehoused’ if the journals do not 

change to fully OA. There are few Hybrid journals with a 

medium to high percentage of OA that might readily change. 

This implies challenging business decisions.

Under Plan S, some European countries would publish more than 40% of 

their output as OA. This could reach 50% where the national funder is 

also a Plan S supporter. About 19% of European international 

collaborative papers are supported by Plan S funders and therefore 

involve non-Plan S researchers. The USA is (in absolute terms) the 

second largest producer of papers that acknowledge Plan S funding and 

a high proportion of some institutions’ output is Plan S supported. But 

the USA government has yet to endorse the plan.



Некоректне застосування
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Міфи

• Всі бази даних створені спец службами

• Наші результати вкрадуть

• Там все платно

• Там немає по моїй темі

• Нас ніколи не опублікують в міжнародному виданні

• У Архімеда, Хіггса і ін були маленькі Хирши

• Ми працювали без баз даних і тут прийшли ви

• Раніше не було ніяких авторських профілів

• Досить однієї цифри

68



Закон Гудхарда
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коли економічний показник стає метою для 

проведення економічної політики, колишні емпіричні

закономірності, які використовують даний показник, 

перестають діяти.

Marilyn Strathern as 

"When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure”.

Charles Albert Eric Goodhart

https://en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Strathern
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Сколько раз можно опубликовать один и тот же текст?

Результаты

27.09.201925                       НЭИКОН-2019                       Крит, Ретимностр. 11 из
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Размер кластера

З презентації Чеховича Ю. В. 

Количественный анализ случаев 

самоплагиата в российских 

научных публикациях

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.3560

0.76801

7-я международная 

конференция НЭИКОН 

«Электронные научные и 

образовательные ресурсы: 

создание, продвижение и 

использование»

Коли публікації можна монетизувати

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35600.76801
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35600.76801
https://conf.neicon.ru/index.php/science/overseas2019
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Що відбувається коли накручують індекс Гірша
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Попит породжує пропозию



73https://www.facebook.com/groups/2302656363286187/permalink/2606085986276555

/

Стрімка відповідь ринку

З ФБ групи
Этика научных публикаций Юлия Степанчук

https://www.facebook.com/julia.stepanchuk?fref=gs&__tn__=,dC-R-R&eid=ARAT7EDwgN0RH1tjJP2qDt3MITC9hibRWKvO36fMtE-EvvbO2xsNI7iTYvbMbkZjOZNpJfKJ1GNT0N2N&hc_ref=ARRODa9qV8PTR3TlLkBiVV-CgPjn6oSGYYrtEZwkyl7kyqrNcckaVPs1UsRkO34_kk0&dti=2302656363286187&hc_location=group


Коректне застосування
Web of Science та InCites
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WEB OF SCIENCE та INCITES 

Web of Science – міжнародна
наукометрична реферативна база 
даних (абсолютні показники)

InCites – інструмент
для професійного бібліометричного
аналізу і управління наукою (абсолютні та  
нормалізовані  показники)



INCITES: оцінка і аналітика

InCites дозволяє:
•Оцінити свою установу
•Порівняти ефективність науковців 
і організацій з використанням 
абсолютних і нормалізованих 
показників;
•Визначити найвпливовіших та 
перспективних;
•Наочно представити результати;
•Створити автоматичні звіти;
•Аналізувати дані з Web of Science.



Для кого InCites

Урядові органи

Ректорат

Декани/ 
завідувачі

кафедрами

Викладачі

Дирекція НДІ

Керівники
лабораторій

Наукові
спіробітники

Наукові фонди



Дані що використовуються в InCites



Порівняти установи
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За кількістю публікацій

80



За нормалізованими показниками

81Insert footer



Як визначити ефективність 
співпрації?
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Продуктивні та ефективні співпраці
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Профілі автора та установи
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«Что в имени тебе моем…»

National University of "Kyiv-Mohyla Academy"
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https://www.ukma.edu.ua/eng/


Авторські профілі
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Обережно з відміткою про індексацію І показниками

Авторські кластери

Профіль у Web of Science, Publons ReseacherID



12, 13, 15, 16 жовтня нова серія вебінарів українською

https://www.facebook.com/

WoS.Ukraianin/posts/79809

7274287022?__tn__=K-R

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/posts/798097274287022?__tn__=K-R
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Профілі автора та установи

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

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


Почитати
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Акоев и др. Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии 2014

http://wokinfo.com/media/pdf/ru-biblio_handbook_full.pdf

http://wokinfo.com/media/pdf/ru-biblio_handbook_full.pdf


Наукова комунікація в цифрову епоху

91Insert footer

Курс на Prometheus

• National University 

Kyiv-Mohyla

Academy, 

• Clarivate Analytics, 

• ElibUkr, 

• Foster

✓ 6 лекторів

✓ 13 тижнів

✓ 11 тестів

✓ 3 кредити за 

Болонською 

системою

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

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


Інформаційні сайти

http://clarivate.ru

https://clarivate.com/

російською

англійською

http://clarivate.libguides.com/home

http://clarivate.libguides.com/home


Інформація на Clarivate Analytics українською

Інформація про семінари і вебінари українською

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

1jYg

Коли наступні 

вебінари українською?

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

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


Записи вебінарів

Подивитися

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

Взяти участь у серіях вебінарів

https://clarivate.ru/webinars

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


Корисні посилання

webofscience.com

my.endnote.com

Clarivate.ru

youtube.com/WOKtrainingsRussian

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

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

500 семінарів, 

Можемо організувати

дистанційно у вашій установі

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


© 2020 Clarivate. All rights reserved. Republication or redistribution of Clarivate content, including by framing or similar means, is prohibited without the prior 
written consent of Clarivate. Clarivate and its logo, as well as all other trademarks used herein are trademarks of their respective owners and used under license.
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