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Налаштування звуку

Доброго дня, якщо звук є прошу вказати в якому

ви місті, дякую.

Ще э час знайти відповіді на питання вікторини

Початок о 10:15 GMT+2

AUDIO
чат

слухачі

Налаштування

звуку
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https://forms.gle/ANXucUHcSfzdxt2J7



Призери другого 
дня

• Скільки публікацій без урахування робіт 2021 року з 
терміном EndNote проіндексовано у Web of Science Core 
Collection?

• Скільки публікацій без урахування робіт 2021 року з 
терміном EndNote проіндексовано у Web of Science Core 
Collection?

• Який h-index для вибірки документів за терміном
EndNote у Web of Science Core Collection

• Вкажіть назву видання в якому надруковано більше
документів зі згадуванням EndNote у Web of Science 
Core Collection 

• Визначте рік в якому було опубліковано більше робіт , 
що проіндексовано у Web of Science Core Collection зі
згадуванням EndNote. Вкажіть до якої галузі знань
віднесено більшість журналів цієї вибірки ( "врожайний
на згадування EndNote" рік). Питання з * 
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Мітюхін Олег Петрович 

Stetsenko Nataliya 



Вебінарна вікторина день третій
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https://forms.gle/ANXucUHcSfzdxt2J7
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Cкачати презентацію

http://bit.ly/3tDfmxt



План
• 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». 

• Яким чином розвивається відкритий доступ. 

• Які зміни вніс 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 10 принципів плану S і готовність до них наших установ, а 
також про можливості та виклики відкритого доступу, журнали 
відкритого доступу та вартість публікації.  Відповіді на ваші 
запитання залишені в реєстраційних анкетах.



Переваги відкритого доступу
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Source: http://www.openaccess.nl/en/what-is-open-access/pros-and-cons

Більше людей може читати результати наукових досліджень, включаючи тих, які в іншому випадку не змогли б 
отримати доступ до цієї інформації, оскільки, наприклад, вони не можуть дозволити собі передплату дорогого
журналу.

Нові ідеї можна розповсюджувати швидше та ширше, що в свою чергу викликає нові наукові дослідження; це служить
поштовхом до знань.

Наукові дослідження показують, що публікація у відкритому доступі, завдяки видимості у всьому світі без бар’єрів, 
очевидно призводить до більшої кількості посилань та більшого впливу.

Підприємства також мають широкий доступ до найновіших наукових ідей, на яких вони потім можуть спиратися. 
Відкритий доступ сприяє економіці знань та забезпечує економічний поштовх.

Оскільки відкритий доступ також передбачає більш широке повторне використання, останні знання можуть бути
негайно використані у навчанні як "відкритий освітній ресурс".

http://www.openaccess.nl/en/what-is-open-access/pros-and-cons


Недоліки відкритого доступу 
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Особливо в науці, медицині та економіці дослідники оцінюються за здатністю публікувати в журналах з високим імпакт-фактором. Однак
проходить певний час, перш ніж нові журнали, як традиційні, так і відкритий доступ, можуть набути чинник впливу. Тільки тоді вони цікавлять
дослідників. 

Кількість якісних журналів із повністю відкритим доступом надзвичайно різниться в різних дисциплінах. Деякі дисципліни мають дуже мало
або їх недостатньо.

Публікація в журналах з відкритим доступом іноді передбачає додаткове адміністрування, тоді як надсилання статей до традиційних
журналів зазвичай можна легко здійснити в Інтернеті.

У цей перехідний період більшість науково-дослідних інститутів ще не передбачили виплати збору за обробку авторів (APC). Отже, це тягне за
собою додаткові, часто значні витрати для дослідників. Однак сьогодні багато університетів мають кошти на відкритий доступ для публікації, і 
про це добре запитати.

Дослідники можуть отримувати спам від видавців із відкритим доступом, які часто мають сумнівну якість ("хижі журнали"), що покращує їхнє
сприйняття моделі публікацій із відкритим доступом. Потрібні певні зусилля, щоб сортувати пшеницю з соломи. Вдосконалено бази даних, 
які більш прозоро показують якість видавців із відкритим доступом. Перед публікацією ви можете перевірити, чи не зарахував ваш журнал
одна з цих баз даних: QOAM, Scirev.sc. DOAJ також оцінює якість журналів. За допомогою цієї форми заявки журнали з відкритим доступом
можуть отримати печатку DOAJ.

Надання даних про публікації та повного тексту публікацій до сховищ означає додаткову роботу для дослідників.

Часто незрозуміло, чи можуть фактично тексти публікацій у сховищах публікуватися у відкритому доступі. Інколи існують бар’єри щодо
авторських прав. Дослідники можуть задатися питанням, чи додаткові зусилля дадуть бажаний результат.15



Яя це стосується 
нас?

• Це може мати значний вплив на 
видавничу сферу з точки зору:

• -Нові журнали OA

• -Журнали, що змінюють бізнес-моделі

• -Зміни в APC (плата за публікацію)

• -Вплив на рішення щодо передплати; 
читати та публікувати; публікувати та 
читати угоди

• -тощо
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З чого починався відкритий доступ 
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Budapest Open Access Initiative любий 2002
Bethesda Statement on Open Access Publishing червень 2003
Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities жовтень 2003

Одним із ранніх прихильників моделі плати за публікацію був фізик Лео Сілард. Щоб зупинити потік

неякісних публікацій, він в жартуючи запропонував у 1940-х роках, що на початку кар’єри кожному

вченому слід видати по 100 ваучерів на оплату своїх робіт

Одне з найперших видань Махатми Ганді, "Хінд Сварадж", опубліковане в гуджараті в 1909 році, 

визнано інтелектуальним планом руху за свободу в Індії. Наступного року книга була перекладена

англійською мовою, з легендою про авторські права, на якій було написано "Ніяких прав не 

захищено"
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_open_access#:~:text=The%20Journal%2

0of%20Medical%20Internet,the%20%22September98%20Forum%22).

https://en.wikipedia.org/wiki/Budapest_Open_Access_Initiative
https://en.wikipedia.org/wiki/Bethesda_Statement_on_Open_Access_Publishing
https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Declaration_on_Open_Access_to_Knowledge_in_the_Sciences_and_Humanities


Будапешт лютий 2002

11https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read

Поєднання старої традиції та нової технології
може принести безпрецедентно велику суспільну
користь. Стара традиція — це готовність вчених та 
дослідників безоплатно публікувати результати
своїх праць у наукових виданнях для отримання
та поширення нових знань. Новою технологією
стає Інтернет. Громадська користь, яку приносить 
поєднання цих двох факторів, знаходить своє
вираження у електронному розповсюдженні по 
всьому світу журнальних статей, відрецензованих
експертами, та абсолютно вільному і 
необмеженому доступі до них учених, 
дослідників, викладачів, студентів та усіх, кого 
цікавить наука



Відкритий доступ
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Під «відкритим доступом» ми розуміємо відкриття для всіх публікацій в 
Інтернеті, які можна читати, завантажувати, копіювати, поширювати, 
роздруковувати, знаходити чи приєднувати до повних текстів відповідних
статей, використовувати для складання покажчиків, вводити їх як дані у 
програмне забезпечення або використовувати для інших законних цілей за 
відсутності фінансових, правових та технічних перешкод, за винятком тих, які
регулюють доступ до власне Інтернету. Єдиним обмеженням на відтворення
та поширення публікацій та єдиною умовою копірайту у цій області повинно 
бути право автора контролювати цілісність своєї роботи та обов'язкові
посилання на його ім'я при використанні роботи та її цитуванні.



15,9 million +

Публікацій відкритого 

доступу на платформі 

Web of Science

DOAJ Gold

Green прийняті

Green 

опубліковані

Other Gold

Open Access 
в Web of Science 
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High priority

Lower priority

Gold
Bronze 

Green Published
Green Accepted

Green Submitted

• Multiple OA versions are provided per article. Researchers seeking full text will 
retrieve the best version of an article, in most cases directly from the publisher, 
by default. When available, you can access additional versions via a drop down
menu.

• Versions that have not completed peer review (i.e. Green Submitted) or whose 
copyright is not clear are intentionally omitted.

• Versions from social networks (e.g. ResearchGate) and file-sharing services (e.g.
Sci-Hub) are excluded.

Bronze



Варіанти відкритого доступу
Довідка на платформі
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http://images.webofknowledge.com/WOKRS535R100/help/ru_R

U/WOS/hp_results.html#dsy10670-TRS_open_access



Наукові публікації у відкритому 
доступі (Open Access)

дані Impactstory
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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/
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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 платних та безкоштовних
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2002–2021 або 12,2% DOAJ & Other Gold

1898–2021 або 7.27% DOAJ & Other Gold

2018–2021 або 23,4% DOAJ & Other Gold



Як розпізнати платний та безкоштовний 
журнал

21
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Джерела

https://clarivate.com/webofscienc

egroup/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/
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ISI: Інститут наукової інформації

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

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/isi-reports/
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What is Plan S? 
cOAlition S https://www.coalition-s.org/

План S вимагає, щоб з 2021 року наукові публікації, що є результатом досліджень, що фінансуються з державних
грантів, повинні публікуватися у відповідних журналах або платформах з відкритим доступом.

Окремі члени cOAlition S узгоджуватимуть свої грантові угоди та / або контракти з Планом S та контролюватимуть
дотримання та санкціонувати невідповідність шляхом виконання контрактних вимог

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


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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1. Автори зберігають авторські права на публікації без обмежень. Всі результати дослідження під відкритою ліцензією
Creative Commons Attribution License CC-BY та відповідають Берлінській декларації. 

2. Фонди, що фінансують дослідження забезпечують розробку надійних критеріїв щодо журналів, платформ та 
репозиторіїв відкритого доступу. 

3. Якщо такі високоякісні журнали або платформи з відкритим доступом відсутні, фонди «cOAlition S повинні спільно їх
створити. 

4. Плату за публікації в журналах відкритого доступу оплачується спонсорами або установами, а не дослідниками. 
Декларується, що всі вчені повинні мати можливість публікувати свої роботи в відкритому доступі.

5. Фонди підтримують різноманітність бізнес-моделей журналів та платформ із відкритим доступом. збори за 
публікацію, повинні відповідати наданим видавничим послугам, а їхня структура має бути прозорою, щоб
інформувати ринок та спонсорів про потенційну стандартизацію та обмеження зборів;

6. Фонди стимулюють уряди, університети, дослідницькі організації, бібліотеки, академії та наукові товариства
узгоджувати свої стратегії, політику та практику, щодо забезпечення відкритості

7. Вищезазначені принципи застосовуються до всіх типів наукових публікацій, але ма графік досягнення відкритого
доступу для монографій та розділів книг буде довшим і вимагає окремої та належної процедури

8. Фонди не підтримують «гібридну» модель публікації. Однак, як перехідний шлях до повного відкритого доступу 
протягом чітко визначеного часового проміжку і лише як частина трансформаційних домовленостей, Фундатори
можуть сприяти фінансовій підтримці таких домовленостей;

9. Фонди контролюватимуть дотримання та санкціонувати не відповідають вимогам бенефіціарів / грантоотримувачів;
10. Фонди, оцінюючи результати досліджень зважають на суть роботи, а не канал публікації, його імпакт фактор (або

інші показники журналу) чи видавця.
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Open Access у Web of Science CC 2002-2021

Кількість статей Кількість статей у відкритому доступі

Документів 46 488636 10 924 034

В 40 разу 8 раз 

у 4,4 рази
Кількість статей у золотому 

відкритому доступі

Кількість видань золотого 
відкритого доступу 

190→4804

5,671,229



світ
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Open Access у Web of Science CC 2002-2021



Україна
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Open Access у Web of Science CC 2002-2021



Аналізуємо 

2523 видань

599 Open Access 

150 до 9900$ 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.

https://www.elsevier.com/about/policies/pricin
g

https://www.elsevier.com/about/policies/pricin


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/groundbreaking-
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.
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By Andreas E. Neuhold - Own work, CC BY 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33542838



Open Educational Resources
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Відкритий безкоштовний 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

Наукова комунікація в цифрову епоху

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


Наукова комунікація в цифрову епоху
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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


Навчання онлайн
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http://clarivate.libguides.com/home

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

MJ679M7c78lYA5eu41jYg

Вебінари

youtube

Clarivate.ua

https://www.youtube.com/channel
/UCNSRST2NdW-1I8wRSa1FhuA

https://www.youtube.com/u
ser/WOKtrainingsRussian

https://clarivate.com/ru/webinars

http://clarivate.libguides.com/home
https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg
https://www.youtube.com/channel/UCNSRST2NdW-1I8wRSa1FhuA
https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian
https://clarivate.ru/webinars


Тимчасово призупинено на позначці 500+ семінар

Навчання офлайн
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Web of Science 
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Web of Science Core Collection

• > 21 тис журналів

• > 12 тис з імпакт фактором

• > 80 млн документів

• 59 мов

• > 100 тис книг

• > 200 тис матеріалів конференцій

• 16 баз даних

• > 34 тис журналів

• > 178 млн документів

• 130 мов

• > 1,8 млрд пристатейних посилань

• >  35 млн патентних родин зараз

з 2021 року



Open Data
Data Citation Index

39



Open Methodology
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CNCIпублікації=

цитованість публікації

Середня цитованість всіх публікацій того 
ж типу, опублікованих в тому ж році і в

тієї ж предметної області

Високоцитовані

роботи

Нормалізовані показники

прозорість розрахунку імпакт-фактору

Абсолютні показники
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Journal Citation Reports

Об’єктивність

Дані по відкритому доступу

Метрики за всі роки

Селективність

Контроль якості

Прозорість рішень
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EndNote

Створити власну колекцію

Зберігати повні тексти

Спільне використання з колегами

Різні рівні доступу

Оформлювати роботу без помилок у потрібному

форматі



Open Peer Review 
Чи готові до відкритого?
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Профіль автора
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Відкриті метрики
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Рецензування 
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Відкрита інформація
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Transparent peer review

48



Відкриті рецензії

49
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InCites

Всебічний аналіз

Абсолютні і нормалізовані показники

Якісні дані

Готові і звіти, що можна налаштувати

Всі країни

Позиція автора (з 2008 року)

Відкритий доступ
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Як ми по відношенню до сусідів



Всі країни

2002-2020 без ESCI
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всі публікації відкритого доступу

Name Rank WoS Docs CNCI
UKRAINE 60 6826 0.88
USA 1 618944 1.28
CHINA 
MAINLAND 2 564952 0.86
UNITED 
KINGDOM 3 218703 1.35
BRAZIL 4 199793 0.52
GERMANY 
(FED REP 
GER) 5 199237 1.24
ENGLAND 6 191370 1.38
SPAIN 7 148965 0.88
ITALY 8 141106 1.11
JAPAN 9 138878 0.86

Name Rank
WoS
Docs CNCI 

% All Open 
Access Docs

% DOAJ 
Gold Docs

UKRAINE 49 122121 0.67 14.66 5.59
USA 1 11360020 1.33 25.98 5.45
CHINA 
MAINLAND 2 5030282 0.96 20.88 11.23
UNITED 
KINGDOM 3 3174658 1.38 31.49 6.89
ENGLAND 4 2753626 1.4 31.78 6.95
GERMANY 
(FED REP 
GER) 5 2620712 1.26 24.87 7.6
JAPAN 6 2121655 0.86 24.35 6.55
FRANCE 7 1768880 1.26 24.5 7.04
CANADA 8 1651395 1.33 24.2 6.99
ITALY 9 1597785 1.25 24.77 8.83
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EndNoteClick

http://kopernio.com/

Знайти текст в один клік

Доступ до передплати за 

межами установи

Ефективне використання

передплати

Знайти краще джерело



Якщо встановлений EndNote Click
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Master Journal List 

https://mjl.clarivate.com/home

Безкоштовно, за реєстрацією

Перевірити індексування видання

Підібрати видання з WoS CC

Ознайомитися з критеріями WoS CC

Запропонувати видання для індексації 

або перевірити статус оцінки



Підібрати видання
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Результати
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Довідкова інформація
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Працювати позамежами інституту

Реєстрація

Один логін

пароль для трьох

ресурсів: 

Web of Science, 

EndNote, 

Publons
Наукова комунікація в цифрову епоху 22-23 жовтня 2020



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

Наукова комунікація в цифрову епоху 22-23 жовтня 2020



Продовження віддаленого доступу
https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/?language=en_US

61Наукова комунікація в цифрову епоху 22-23 жовтня 2020

https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/?language=en_US


Продовження віддаленого доступу
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Якщо кабінет було створено

Наукова комунікація в цифрову епоху 22-23 жовтня 2020



Віддалений доступ
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https://clarivate.ru/blog/202

0_03_web_of_science_rem

ote_access

Наукова комунікація в цифрову епоху 22-23 жовтня 2020

OpenAthens или Shibboleth

VPN

логін/пароль



Вебінарна вікторина день четвертий заключний
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https://forms.gle/QWMLkn6rnbeTdEpq9



Сертифікат
До дня річниці ініциативи
відкритого доступу

на вказану при підключенні 
електронну пошту 

Якщо було прослухано БІЛЬШЕ 
90 % основного часу вебінару

10:15–11:15

65
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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
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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/

69
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


