Серія он-лайн семінарів, присвячених актуальним питанням наукових публікацій та ресурсам на платформі Web of
Science (17.09-27.09.2018 р.) (До уваги користувачів! З 14.09.2018 р. інтерфейс платформи Web of Science оновлено):
Серія 1: Інформаційні інструменти для авторів наукових публікацій.
1. Основні навички роботи з інформаційною платформою Web of Science: пошук наукової інформації :
https://drive.google.com/open?id=1Xq4sz03qyv9o8ZROa6yDL3Pe3qudxiQH
2. Підбір та оцінка журналу для публікації наукових результатів:
https://drive.google.com/file/d/19x1LbsZwSN4fukdLAKEj7g4QbKHbOlaP/view
Серія 2: Інформаційні інструменти для аналізу наукової діятельності
1. Додаткові можливості платформи Web of Science для аналізу наукової літератури:
https://drive.google.com/open?id=1zeSsGzkuDPe0GXXZd22VMad5q4XRBqME
2. Профіль організації в Web of Science: можливості, створення, коригування:
https://goo.gl/um5QJ5
3. Можливості InCites для оцінки наукової діяльності країни, організації, вченого:
https://goo.gl/UpxgG6
Серія 3: Практичні рекомендації щодо публікації в міжнародних журналах
1. Як вибрати кращий журнал для своєї наукової публікації і уникнути недобросовісних журналів:
https://drive.google.com/open?id=15eYbiX86KaepC2SysZQwG40HpEB72IkA
2. Створення власної бібліотеки і списків бібліографії:
https://drive.google.com/open?id=1uyte1pIBavY4Diyruy_U4UV6nWMblm9I
3. Основні вимоги до публікацій в міжнародних журналах:
https://drive.google.com/file/d/1S8KxWZwn11o52gQxuuADpNvdFC26lDwb/view
 Вереснева серія вебінарів про можливості платформи Web of Science українською:
 Оновлена платформа Web of Science. Використання ресурсу у науковій та освітній діяльності:
https://goo.gl/dttGFY
 Наукові видання для публікації власних досліджень : критерії підбору та аналізу:
https://goo.gl/JnQ9gM
 Презентація та аналіз здобутків науковця. Оптимізація звітних процедур для автора та установи:
https://goo.gl/X633du

Серія он-лайн семінарів, присвячених актуальним питанням наукових публікацій у міжнародних журналах
(19.06-28.06.2018 р.) (До уваги користувачів! З 04.06.2018 р. інтерфейс платформи Web of Science оновлено):
Серія 1: Інформаційні інструменти для авторів наукових публікацій.
1. Основні навички роботи з інформаційною платформою Web of Science: пошук наукової інформації :
https://www.dropbox.com/s/qjhor5f1eanr1d0/Wos_base_jun.pdf?dl=0
2. Підбір та оцінка журналу для публікації наукових результатів:
https://goo.gl/3n2kUL
3. Пошук публікацій і показники діяльності вченого в Web of Science:
https://goo.gl/Cm8xob
Серія 2: Інформаційні інструменти для аналізу наукової діятельності
1. Додаткові можливості платформи Web of Science для аналізу наукової літератури:
https://goo.gl/TjR3Z2
2. Профіль організації в Web of Science: можливості, створення, коригування:
https://goo.gl/3yfbZo
3. Можливості InCites для оцінки наукової діяльності країни, організації, вченого:
https://www.dropbox.com/s/ciivbqhyeh6loyk/InCites_June.pdf?dl=0
Серія 3: Практичні рекомендації щодо публікації в міжнародних журналах
1. Як вибрати кращий журнал для своєї наукової публікації і уникнути недобросовісних журналів:
https://drive.google.com/open?id=13fdnVHDn6kf6g429IxiQ7yWGl2wmOY5s
2. Основні вимоги до публікацій в міжнародних журналах: технічні аспекти.
3. Основні вимоги до публікацій в міжнародних журналах: структурні й змістовні аспекти:
https://drive.google.com/open?id=1bnMzzVVaxCsxGT2ue-nZRwsHQDJZyj3z
 Літня серія вебінарів українською по ефективному використанню Web of Science (19.06-21.06.2018 р.):
1. Можливості платформи Web of Science для науковця:
https://goo.gl/xYdMek
2. Підбір та аналіз наукових видань для публікаації власних досліджень:
https://goo.gl/5cDYBd
3. Аналіз публікаційної діяльності установи і науковця:
https://goo.gl/GKdzf1

Цикл он-лайн семінарів, присвячених актуальним питанням наукових публікацій у міжнародних журналах (28.0531.05.2018 р.) (Увага! З 26.03.2018 р. інтерфейс платформи Web of Science оновлено):
Серія 1: Інформаційні інструменти для авторів наукових публікацій.
1. Основні навички роботи з інформаційною платформою Web of Science: пошук наукової інформації:
https://drive.google.com/open?id=1Hu-jfhfrt25AATpcvZtlOOZ59fME9uQJ
2. Підбір та оцінка журналу для публікації наукових результатів:
https://drive.google.com/open?id=1W3cqAhX5Soz6oAY9P3duiWXpsmKeNEOy
3. Пошук публікацій і показники діяльності вченого в Web of Science:
https://drive.google.com/open?id=1sPt6wGx3SvcUsGvi2Z9KobTwpM53ISlZ
Серія 2: Інформаційні інструменти для аналізу наукової діятельності
1. Додаткові можливості платформи Web of Science для аналізу наукової літератури:
https://goo.gl/k41Wcn
2. Профіль організації в Web of Science: можливості, створення, коригування:
https://goo.gl/yHxmyx
3. Можливості InCites для оцінки наукової діяльності країни, організації, вченого:
https://goo.gl/9PA7PJ
Серія 3: Практичні рекомендації щодо публікації в міжнародних журналах
1. Як вибрати кращий журнал для своєї наукової публікації і уникнути недобросовісних журналів:
https://drive.google.com/open?id=109O17Urhw71GC5kzreC8KmL7p0GlnsI9
2. Основні вимоги до публікацій в міжнародних журналах: технічні аспекти.
3. Основні вимоги до публікацій в міжнародних журналах: структурні й змістовні аспекти:
https://drive.google.com/open?id=1j_lDu3rs49xbEEPsrONuQ7qwD5_m736h

Вебінар про можливості платформи Web of Science для пошуку міжнародних журналів «Журнали: підібрати;
почитати; порівняти; не помилитися» (16.05.2018 р.): https://www.dropbox.com/s/yvy8eizlaayt9vk/Predat.pdf?dl=0
Матеріали методичного семінару фахівця з наукометричних ресурсів Clarivate Analytics Тихонкової Ірини «Додаткові
можливості платформи Web of Science для науковця. Оцінка діяльності вченого: про що говорять (або мовчать)
показники» (13.02.2018 року)
http://library.nlu.edu.ua/biblioteka/sait/law.pdf
Методичний семінар «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень»
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_dlstat4joomla&task=download&file=biblioteka/sait/WoS_2016.pdf
Попередні вебінари за e-адресами:
https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg (українською мовою)
https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian/?elqTrackId=f431cbb8dca5
https://www.youtube.com/playlist?list=PL06rTtD_uktIiMJYDTTWFHKdQnrwpNNAa
Відеодовідник щодо ресурсів Сlarivate Analytics для наукових досліджень:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL06rTtD_uktL5jkncsTpQKSVdT9CkrhJo

