Серія он-лайн семінарів, присвячених актуальним питанням наукових публікацій та ресурсам на платформі Web of
Science (17.12-21.12.2018 р.) (До уваги користувачів! З 15.12.2018 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=1BpnLPxepbR9lo0zUprIFwq9pCUFPuDZ8
2. Підбір та оцінка журналу для публікації наукових результатів:
https://drive.google.com/open?id=19x1LbsZwSN4fukdLAKEj7g4QbKHbOlaP
3. Пошук публікацій по автору і показники діяльності вченого в Web of Science
https://drive.google.com/open?id=1Un1z4yiA90HU31IrxxGCxv1cE0AdzJgG
Серія 2: Інформаційні інструменти для аналізу наукової діятельності
1. Профіль організації в Web of Science: можливості, створення, коригування:
https://drive.google.com/open?id=1ld91xe6NdQYbJPDIpWamf0M1hJU1mt15
2. Можливості InCites для оцінки наукової діяльності країни, організації, вченого:
https://drive.google.com/open?id=1gQNngwL7ukT-IYL7FyY0wxkYw0XKx6uw
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/file/d/1GHONQ3JYR3oTjV2f_7OEuHEY2GN4P4FR/view?usp=sharing
2. Створення власної бібліотеки і списків бібліографії:
https://drive.google.com/file/d/1U89Wxx45tW0uw2kCG_-fMCZ674BUtthu/view?usp=sharing
3. Основні вимоги до публікацій в міжнародних журналах:
https://drive.google.com/file/d/1tMZJckv5NCBXCrVPZdfO51lZpIr3bI5R/view?usp=sharing

Серія он-лайн семінарів, присвячених актуальним питанням наукових публікацій та ресурсам на платформі Web of
Science (19.11-30.11.2018 р.) (До уваги користувачів! З 18.11.2018 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://goo.gl/swrekf
2. Підбір та оцінка журналу для публікації наукових результатів:
https://goo.gl/TH7zfR
3. Пошук публікацій по автору і показники діяльності вченого в Web of Science
https://goo.gl/95gUfA
Серія 2: Інформаційні інструменти для аналізу наукової діятельності
1. Додаткові можливості платформи Web of Science для аналізу наукової літератури:
https://goo.gl/9Hc4um
2. Профіль організації в Web of Science: можливості, створення, коригування:
https://drive.google.com/open?id=1ld91xe6NdQYbJPDIpWamf0M1hJU1mt15
3. Можливості InCites для оцінки наукової діяльності країни, організації, вченого:
https://goo.gl/2xFxWf
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/file/d/1GHONQ3JYR3oTjV2f_7OEuHEY2GN4P4FR/view?usp=sharing
2. Створення власної бібліотеки і списків бібліографії:
https://drive.google.com/file/d/19UUkCTDgRYTzQATFE8KpixQvWDFT_ejJ/view?usp=sharing
3. Основні вимоги до публікацій в міжнародних журналах:
https://drive.google.com/file/d/169HcZzhmh1RiTtUwRgead5kH38njMHt-/view?usp=sharing

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

