ПЕРЕЛІК ЗАКОРДОННИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ У WEB OF SCIENCE
ФАКУЛЬТЕТИ

Педагогічний

Історичний

Іноземна філологія

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ
Мистецтво
Архітектура
Класика
Культурологія
Хореографія
Музика
Фольклор
Театр
Освіта
Історія
Дослідження Середньовіччя та Ренесансу
Азіатські дослідження (культури, історії тощо)
Історія та філософія науки
Гуманітарні та міждисциплінарні дослідження
Філософія
Релігія
Археологія
Антропологія
Правознавство
Політологія та державне управління
Політична наука
Соціологія та соціальні науки
Мови та лінгвістика
Літературні огляди
Теорія літератури та критика
Література
Література, роман
Література Африки, Австралії, Канади
Література Америки
Література Британських островів
Література Німеччини, Голландії, Скандинавії
Література, роман

ВЕБ-САЙТ ПЕРЕЛІКУ ВИДАНЬ
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=BP
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=BK
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=EO
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=EN
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=FS
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=RP
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=JW
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=YG
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=B&SC=EDU
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=MM
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=QK
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=OR
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=MQ
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=BQ
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=UA
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=YI
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=BI
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=B&SC=ANT
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=B&SC=LAW
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=B&SC=POL
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=BC&SC=PSP
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=B&SC=S/S
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=OY
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=OZ
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=OX
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=PA
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=QC
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=H
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=PF
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=PG
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=PH
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=QC
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Українська філологія
та журналістика

Природничий

Фізико-математичний

Слов’янська література
Театр
Поезія
Комунікації (спілкування, зв’язок)
Мови та лінгвістика
Літературні огляди
Теорія літератури та критика
Література
Література, роман
Слов’янська література
Поезія
Комунікації (спілкування, зв’язок)
Біологія
Екологічні дослідження, географія та розвиток
Сільське господарство та агрономія
Зоологія
Біотехнологія та прикладна мікробіологія
Ентомологія / Контроль за шкідниками
Екологія
Наука про харчування / Харчування
Ветеринарна медицина
Експериментальна біологія
Наука про землю
Наука про охорону здоров'я
Прикладна фізика / Матеріалознавство
Хімія
Математика
Багатопрофільний
Фізика
Інформаційні технології та системи зв'язку
Інструменти та вимірювання
Комп'ютерні науки та інженерія
Комп'ютерна техніка та інформаційні системи
Бібліотека та інформатика

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=QD
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=YG
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=UT
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=B&SC=COM
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=OY
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=OZ
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=OX
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=PA
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=QC
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=QD
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H&SC=UT
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=B&SC=COM
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=A&SC=BIO
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=B&SC=GEO
https://translate.google.com/?hl=uk#en/uk/Agriculture%2FAgronomy
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=A&SC=AS
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=A&SC=BTC
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=A&SC=ENT
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=A&SC=ENV
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=A&SC=F
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=A&SC=VET
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=P&SC=EXP
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=S&SC=EAR
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=B&SC=PUB
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=S&SC=APP
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=S&SC=CMP
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=S&SC=MTH
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=S&SC=MUL
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=S&SC=PHS
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=T&SC=IST
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=T&SC=I/M
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=T&SC=CSE
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=BC&SC=ISC
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=B&SC=LIB
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Економічний

КСПП

Фізичної культури

Економіка
Менеджмент
Державне управління та політологія
Фінанси та бухгалтерська справа
Бізнес та економіка
Людський ресурс
Маркетинг та бізнес-комунікації
Психіатрія
Психологія
Наука про охорону здоров'я
Соціальна робота та соціальна політика
Соціологія та соціальні науки
Наука про охорону здоров'я
Реабілітація

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=B&SC=ECO
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=B&SC=MGT
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=B&SC=POL
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=BC&SC=ACC
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=BC&SC=BEC
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=BC&SC=EMP
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=BC&SC=MAR
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=B&SC=PSI
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=B&SC=PSO
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=B&SC=PUB
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=B&SC=S/I
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=B&SC=S/S
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=B&SC=PUB
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=B&SC=REH

Інформацію щодо переліку закордонних періодичних видань які входять до міжнародної наукометричної бази
Web оf Science отримано із офіційного сайту Web оf Science: http://mjl.clarivate.com/

