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Налаштування звуку

Вкажіть ваше місто, якщо музику чути,

І готуйте питання

Також чекаємо інформацію по рівень снігу і 

настрій

AUDIO
чат

слухачі

Налаштування

звуку

Початок о 16:15 GMT +3
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Cкачати презентацію

http://bit.ly/2LwBs3z



План
• З часом при опрацюванні наукової літератури постає питання її зручного 

зберігання та навігації та коректного використання при написанні власних 
робіт, оскільки в різних виданнях свої правила оформлення пристатейних
переліків літератури. Найстарішим з наявних на ринку референс або 
бібліографічних менеджерів є EndNote. Для передплатників Web of Science
існує можливість безкоштовного користування розширеною он-лайн версією. 

✓ Створення

✓ Наповнення 

✓ Впорядкування власної колекції статей:

✓ Імпорт публікацій 

✓ з Web of Science, 

✓ он-лайн бібліотек,

✓ пошукових систем, 

✓ сайту видання, 

✓ створення запису власноруч. 

✓ Структура статті

✓ типи форматів пристатейної літератури і 

✓ швидке оформлення рукописів за форматом журналу. 

✓ Експорт даних з EndNote при створенні звітів.

✓ Відповіді на ваші запитання залишені в реєстраційних анкетах.
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Замість вступу

5

тези

Стаття

Поважним вченим, який
досліджував Х [1] було 
Показано У [2], проте на 
інших об’єктах [3] все було 
інакше. А ми визначили
що у людини, яка 
вживає Х у комбінації з N, 
підвищується 
працездатність в 2 рази в
порівнянні з [2]

Список Літератури
1.
2.
3.книги

статті

Рhoto by Pavel Bogdanov https://www.facebook.com/groups/1465498283778316/

Працездатність обумовлено [1!]…

1.

Як ви оформлюєте наукові роботи?



Функції референс-менеджерів

Створення і систематизація бази даних статей за 
Вашою тематикою
Оформлення статей згідно правил певного видання 
(посилання в тексті і список літератури)
Обмін цією інформацією з іншими вченими
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Можливості і функції EndNote
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EndNote

Експорт 
WoS
Бібліотеки
Google Scholar
Заповнити картку

Формування каталогу 
Поділитися
Додавання повних текстів

Оформлення статей 

Зберегти Створити

Знайти
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Види і доступ

9



Версіі EndNote
ENDNOTE X8

ENDNOTE
ONLINE

ENDNOTE 
BASIC

Десктоп версія
Безкоштовно з 
Web of Science

Безкоштовно

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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Перехід
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А в новому?
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Інтерфейс
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Панель інструментів
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Знайти, зібрати
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Зберегти в EndNote
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EndNote

За замовчуванням, збережені записи додаються в папку unfiled 
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Створіть власний зручний каталог

Маєте зручну, власну бібліотеку, літератури за вашою темою
18



Нова тека
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Прибрати зайве
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Імпорт з сайту журналу
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Завантажити
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Імпорт з гугл академії

23Insert footer



Collect
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Пошук у бібліотеках
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Створити список своїх бібліотек
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Обирайте поля для заповнення
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Виділити додати
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Перевірити запис

29Insert footer



Новий запис
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Зверніть увагу
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Знайдіть роботу в теці невідсортовані
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Organize
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Format
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Звіт про публікаційну
діяльність за певний часовий
проміжок



Список робіт організації у певному форматі за певні роки
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Зберегти у EndNote online
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Роботи організації за певні роки в папці Unfiled
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Створюємо окрему папку
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Список документів за певним форматом
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Підібрати видання



Match
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https://mjl.clarivate.com/home



Назва та резюме
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Результати
36 13 DOAJ
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Options
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• Структура статті, 
правила оформлення
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Оформлення. 
Структура статті

Назва

автори

Місця виконання роботи

Резюме (Структурована)

Introduction, 

Methods, 

Results,

and

Discussion

Acknowledgements

Funding! 

Список літератури
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Cтилі оформлення

35

ChicagoHarvard

APA Turabian

У тексті прізвище 

автора і дата в 

дужках (Watson, 

1953).

в алфавітному 

порядку (за 

прізвищем першого 

автора)

Порядковий номер 

посилання вказується в 

тексті в дужках [1]

Vancouver

IEEE AIP ГОСТ

інженерія, інформаційні 

технології, медицина, 

фармакологія, наука

мистецтво, дизайн, 

економіка, педагогіка, 

інженерія, медицина, 

фармакологія, наука

мистецтво, право,

історія

Верхній індекс в 

тексті статті1, 

внизу кожної 

сторінки деталі 

цитування

в алфавітному 

порядку (за 

прізвищем 

автора)

Іноді вказується 

бібліографія

Автор-дата нумерований Примітки

нумерований, 

за мірою згадування у 

тексті

приклади

список літератури

оформлення посилання



Як в один клік все поміняти



Оформлення статті
Скачати та встановити плагін Cite While You Write



EndNote в Word

• Закладка EndNote 

починаємо



Закладка EndNote в Word



Додати посилання до тексту



Обрати джерело

• Пошук за автором 
словом з назви або
резюме (якщо його
збережено)



Результат

• Посилання в тексті та 
перелік літератури
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Стилі

56

ДЕТАЛІ НА ВЕБІНАРАХ

https://clarivate.ru/webinars

https://clarivate.ru/webinars%2018-28
https://clarivate.ru/webinars%2018-28


Вебінарна
вікторина день2

• 5 правильних відповідей на запитання

• До 11:45 11 лютого 2021

• І можливо саме ваc 11 лютого 
непідкупний рандомайзер визначить 
володарем календарю

57

https://forms.gle/uhrpCkdnzgqJxCfZ8



Ваші питання
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Довідка
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Сертифікат
До дня народження Чарльза 
Дарвіна

на вказану при підключенні 
електронну пошту 

Якщо було прослухано БІЛЬШЕ 
90 % основного часу вебінару

16:15–17:15

60
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9 лютого 2021 Тема: Авторські профілі науковця: бонус чи тягар
Cтворення формування та підтримання у актуальному стані Publons|ResearcherID, ORCID, ResearchGate, Google Scholar: 
запропонований вебінар. Також зупинимося на складнощах, що можуть виникнути при пошуку робіт певного автора у Web of Science
Core Collection та як їх подолати. Як оцінити науковий доробок автора. Чи можна вплинути на цитованість роботи? Чи може автор 
розмістити роботи у відкритому доступні. 10:15–11:15 https://bit.ly/2M0Dk4L 16:15–17:15 https://bit.ly/2LQOHfH

10 лютого 2021 Можливості і функції референс-менеджера EndNote
Cтворення, наповнення та впорядкування власної колекції статей, імпорт публікацій з Web of Science, он-лайн бібліотек, пошукових 
систем, сайту видання, створення запису власноруч. А також про структуру статті, типи форматів пристатейної літератури і швидке 
оформлення рукописів за форматом журналу. Експорт даних з EndNote при створенні звітів. 10:15–11:15 https://bit.ly/3qLeXqw 16:15–
17:15 https://bit.ly/3t0Ht9J

11 лютого 2020 Тема: Розширений пошук в новому інтерфейсі
Тези: Переглянемо які нові функції з’явилися в новому інтерфейсі Web of Science у січні 2021. Шліфуватимемо майстерність роботи з 
Core Collection у новому інтерфейсі. Розширений пошук для вирішення більш складних пошукових задач. Аналіз, збереження, 
корегування отриманих даних. Створення і збереження звітів. 10:15–11:15 https://bit.ly/2Yds6w4 *16:15–17:15 https://bit.ly/3boXLTb

12 лютого 2020 Відкритий доступ та план S
14 лютого 2002 року було оприлюднено Будапештську ініціативу відкритого доступу, яку було обговорено 1–2 грудня 2001 на 
конференції, що організував Інститут відкритого суспільства. В документі міститься вже класичне визначення «відкритого доступу». Як 
розвивається відкритий доступ? Які зміни приніс він у оприлюднення і розповсюдження результатів досліджень? У вересні  2018 
cOAlition S, міжнародним консорціумом грантодавців та установ, було проголошено план S, який має на меті миттєвий доступ до 
результатів досліджень кожному і мав вступити в дію з 1 січня 2020 але початок було відкладено на 2021. Про десять принципів плану 
S і готовність до них наших установ, а також про можливості та виклики відкритого доступу, журнали відкритого доступу та вартість 
публікації.  10:15–11:15 https://bit.ly/2Y9L3zV 16:15–17:15 https://bit.ly/2YbGhlq

https://bit.ly/2M0Dk4L
https://bit.ly/3qLeXqw
https://bit.ly/2Yds6w4
https://bit.ly/2Y9L3zV
https://bit.ly/2YbGhlq


Наукова комунікація в цифрову епоху

62

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/

63

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/

64
https://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.facebook.com/WoS.Ukraianin/

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

http://Clarivate.ua

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


Корисні посилання

webofscience.com

my.endnote.com

Clarivate.com

youtube.com/WOKtrainingsRussian

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

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

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.

Дякую за увагу


