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Вебінар починаться о 16:15 (київський час, GMT+2)
Триває перевірка звуку. Має бути музика, якщо так – вкажіть в чаті ваше місто

AUDIO

Настройка звука

Пошукайте налаштування оберіть 
перетелефонувати на телефон 
Call me Phone number
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якщо немає звуку тут (під трьома крапками)
знайдіть Audio connection



СЕРТИФІКАТ

буде надіслано на вказану при підключенні 
електронну пошту 

до 30 січня (може потрапити до SPAM)

Якщо було прослухано БІЛЬШЕ 90 % 
основного часу вебінару 16:15–17:15

Якщо мав бути і не отримали 
після 31 січня напишіть на 
Iryna.Tykhonkova@Clarivate.com
Вкажіть дату вебінару та пошту яку вказали при 
підключенні
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Презентація

https://bit.ly/3ICM88E



Вікторина и!

Лише до 9:00 3 лютого

Дайте відповідь на 3 
запитання

І можливо саме вас обере
Random володарем 
календаря

Результати на

https://www.facebook.com
/Ukr.Sci.Kit

26 https://forms.gle/Dvyiutnix9ZzgLXB6

27 https://forms.gle/NmxkLn2DqYpHuVCC8

https://forms.gle/Dvyiutnix9ZzgLXB6


План

Якщо ви розпочинаєте
знайомство з Web of Science 
або бажаєте дізнатися про 
всі зміни що відбулися у 
новому інтерфейсі -
запрошуємо на онлайн 
демонстрацію де 
відпрацюємо алгоритм 
ефективної роботи у новому 
інтерфейсі Web of Science

Визначимо що і як індексується на платформі і які
можливості відкриває база науковцям. 

Розглянемо можливості кабінету користувача, алгоритм 
пошуку робіт за вказаною темою, які можуть бути помилки і 
як їх уникнути, оцінимо результати, розподіл документів за 
роками, цитування, h-індекс, хто цитує, чим корисний аналіз
цитування, що таке пов’язані записи, які установи є літерами
в даній галузі, як зв’язатися з науковцями даних установ, в 
яких видання варто публікувати результати, чи є 
безкоштовні публікації. 

Варіації пошуку у Web of Science. 

Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.



СЕРТИФІКАТ

буде надіслано на вказану при підключенні 
електронну пошту 

до 30 січня (може потрапити до SPAM)

Якщо було прослухано БІЛЬШЕ 90 % 
основного часу вебінару 16:15–17:15

Якщо мав бути і не отримали 
після 31 січня напишіть на 
Iryna.Tykhonkova@Clarivate.com
Вкажіть дату вебінару та пошту яку вказали при 
підключенні
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Доступ забезпечено МОН України

8https://dntb.gov.ua/scientometrics-ua/databases-ua

до 31 травня 2022



Web of Science: вхід на платформу в установі
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Реєстрація 
в новому інтерфейсі
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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
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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



Платформа Web of Science

• 16 баз даних

• > 34 тис журналів на платформі

• > 180 млн документів

• 130 мов

• >  35 млн патентних родин 

• > 2 млр посилань

Web of Science
Core Collection
SCIE – архів з 1898
SSCI – архів з 1900
AHCI – архів з 1975

CPCI – архів з 1990
BkCI – архів з 2005
IC – архів з 1993

CCR – архів з 1985

ESCI архів з 2005

254 предметні категорії

> 21 тис  журналів

> 12 тис з імпакт фактором

➢ 83 млн документів

➢ 70 мов

> 120 тис  книг

> 212 тис матеріалів конференцій 

Наукометрична
Мультидисциплінарна
Міжнародна

Web of Science 
Core Collection
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Формування Web of Science CC

+ Medline and 
Researchfish®

дані про грантову підтримку 
С 2008 - для SСIE
с 2015  - SSCI



2021

2020

1965

1930

В яких
цитується

Схожі записи

1986

2008

1972

Ті що
процитовано

Web of 

Science

2020

Взаємозв’язок наукових ідей
Web of Science Core Collection

2019

2020
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Використання символів скорочення та 
заміни, операторів пошуку, комбінування
пошукових запитів
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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

➢ В Core Collection пошук лише англійською!
➢ Правопис
➢ Терміни та он-лайн перекладачі
➢ Починати з основних ключових слів
➢ “лапки”
➢ Подумайте щодо синонімів і омонімів



Базовий
пошук
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Вказати терміни

20



Результати
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Сортування
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Панель уточнення результатів
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Уточнення результатів
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Редагування запиту

25



Кочівники угорці
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Стаття в результатах пошуку
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Журнал
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Impact Factor та квартиль

2018 2019

2020
2020

2020

IF2020 =

Кількість цитувань у 2020
статей, що опубліковано у 2018−2019

Кількість статей у 2018 і 2019

Показник впливовості видання
Розраховується лише для видань 
Web of Science SCIE і SSCI
за Web of Science Core Collection
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I

II

III

IV

Квартиль - ранг наукового журналу, 
що залежить від його цитування в 
рамках певної категорії

Виділяють чотири квартиля: 

Найвищий ─ Q1, нізкій─ Q4 



Резюме статті
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Автори, установи, гранти
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Повернутися до результатів пошуку
налаштування повідомлень про нові роботи
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Повідомлення про нові документи чи цитування
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Аналіз та звіт
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Які дані доступні
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В яких установах?
Які гранти?
В яких країнах?
На яких мовах?
Чи є безкоштовні публікації?
В яких виданнях?
На яких конференціях?
В яких монографіях?



Збереження
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Звіт по цитуванню
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Інтерпретація наукометричних показників

• Кількість статей (Number of Web of Science Documents) – показник 

наукової продуктивності

• Сумарна цитованість (Times Cited) – показник наукового 

авторитету чи впливовості лише в рамках визначеної області

• Середня цитованість (Citation Impact), середня кількість цитувань 

однієї публікації – показник наукової ефективності лише в 

рамках тієї ж предметної областіА
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Постійне посилання та 
повідомлення про нові 
документи та цитування
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Постійне посилання та повідомлення про нові
документи
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Створення повідомлень
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Редагування
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Налаштування повідомлень
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Історії пошуку
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Розширений пошук
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Комбінування
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Теги для створення запитів
(Синтаксис)

• ts = (ключові слова)

• У запитах можна

використовувати оператори

пошуку: ts = (climate not 

change)

• Різні теги можна поєднувати

з допомогою операторів

пошуку:ts = (food allergy) and 

cu = (Japan or Indonesia)
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СЕРТИФІКАТ

буде надіслано на вказану при підключенні 
електронну пошту 

до 30 січня (може потрапити до SPAM)

Якщо було прослухано БІЛЬШЕ 90 % 
основного часу вебінару 16:15–17:15

Якщо мав бути і не отримали 
після 31 січня напишіть на 
Iryna.Tykhonkova@Clarivate.com
Вкажіть дату вебінару та пошту яку вказали при 
підключенні
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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
✓ 3 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_Ho
dinna_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


Інформаційні сайти

https://clarivate.com/ru

https://clarivate.com/

російською

англійською

https://clarivate.com/webofsciencegroup/training/
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Записи вебінарів російською мовою

Подивитися

https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian

Взяти участь у серіях вебінарів

https://clarivate.com/ru/webinars/
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https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian


Інформація на Clarivate Analytics українською

Інформація про семінари і вебінари українською

https://www.youtube.com/channel/UC
SMJ679M7c78lYA5eu41jYg

https://www.facebook.com/groups/242324750139716/

https://clarivate.ua
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https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg
https://www.facebook.com/groups/242324750139716/


Корисні посилання

webofscience.com

my.endnote.com

Clarivate.ua

youtube.com/WOKtrainingsRussian

https://www.facebook.com/Ukr.Sci.Kit

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg 500+ семінарів
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Дякую за увагу


