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Cкачати презентацію

https://bit.ly/30UvXjF



План
• Можливості і функції EndNote

• Початок роботи

• Створення

• наповнення та 

• впорядкування власної колекції статей

• Імпорт публікацій з 

– Web of Science, 

– он-лайн бібліотек, 

– пошукових систем, 

– сайту видання, 

– створення запису власноруч

• Структура статті

• Формати пристатейної літератури

• Оформлення рукописів за форматом журналу

• Експорт даних з EndNote

• Створення звітів

• Відповіді на запитання
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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



Види і доступ
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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 ✓



Перехід
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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 



Створіть власний зручний каталог

Маєте зручну, власну бібліотеку, літератури за вашою темою



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
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Collect
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Пошук у бібілотеках

22Insert footer



Створити список своїх бібілотек
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Обирайте поля для заповнення
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Виділити додати
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Перевірте запис
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Новий запис
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Зверніть увагу

28Insert footer



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



Зберігти у EndNote online



Роботи організації за певні роки в папці Unfiled



Створюємо окрему папку



Список документів за певним форматом



Підібрати видання



Match
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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



Cтилі оформлення
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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
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ДЕТАЛІ НА ВЕБІНАРАХ

https://clarivate.ru/webinars

https://clarivate.ru/webinars 18-28
https://clarivate.ru/webinars 18-28


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

✓ 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://youtu.be/X7zGVnUpIjI

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/
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