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Налаштування звуку

Доброго дня, якщо звук є прошу вказати в якому

ви місті, дякую.

Початок о 10:15 GMT+2

AUDIO
чат

слухачі

Налаштування

звуку
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Cкачати презентацію

http://bit.ly/3cTh7k0



План
• Переглянемо які нові функції з’явилися в 

новому інтерфейсі в січні 2021.

• Шліфуватимемо майстерність роботи з Core
Collection і будемо говорити про новий 
інтерфейс. 

• Розширений пошук для вирішення більш 
складних пошукових задач. 

• Аналіз, збереження, корегування отриманих 
даних. 

• Створення і збереження звітів. 

• Відповіді на запитання, які ви поставите в 
анкетах



Доступ забезпечено МОН України
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https://dntb.gov.ua/scientometrics-ua/databases-ua

відповідно до Наказу 

Міністерства освіти і 

науки України від 29 

травня 2020 р. № 721 

«Про надання доступу 

закладам вищої освіти і 

науковим установам до 

електронних наукових баз 

даних та визнання

такими, що втратили

чинність, деяких наказів

Міністерства освіти і 

науки України».

https://drive.google.com/file/d/1BTk2ug2a3QytxFwXYtbCLYl7dRxX5nbz/view


Доступ до Web of Science в 
установі та як працювати поза 
межами установи? 
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Web of Science: вхід на платформу

https://youtu.be/TPHiWifVbec

https://youtu.be/TPHiWifVbec


Працювати позамежами інституту

Реєстрація

Один логін

пароль для трьох

ресурсів: 

Web of Science, 

EndNote, 

Publons



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



Продовження віддаленого доступу

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


Продовження віддаленого доступу
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Якщо кабінет було створено



Алгоритм пошуку та аналіз
літератури у Web of Science Core 
Collection: 

– оператори пошуку, 

– символи скорочення та заміни
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*

Будь яка 

кількість

символів або

іх відсутність

*function* 

functional, 

dysfunctions

$

один символ 

або його 

відсутність

colo$r 

color, colour

?
ЛИШЕ один 

символ

en?oblast 

entoblast, 

endoblast

AND OR NOT

tea coffee

lemonade

colajuice
coffee milk

оператори

Символи скорочення та заміни, оператори пошуку
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В Core Collection пошук лише англійською!
Правопис
Терміни та он-лайн перекладачі
Починати з основних ключових слів
“лапки”
Подумайте щодо синонімів і омонімів

Чому ми нічого не знайшли?



Новий інтефейс
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Новий інтерфейс
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Класичний інтерфейс



Вже доступний?
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Майже



Інтерфейс
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Поля пошуку
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Результати
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Сортування
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Стаття в результатах пошуку
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Запис статті
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Додаткові дані
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Аналіз
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Звіти поцитуванню
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Історія пошуку
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Розширений пошук
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Синтаксис
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Довідкова інформація
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Ваші питання
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Довідка
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Сертифікат
До дня народження Чарльза 
Дарвіна

на вказану при підключенні 
електронну пошту 

Якщо було прослухано БІЛЬШЕ 
90 % основного часу вебінару

16:15–17:15
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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/
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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/
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Дякую за увагу


