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Вебінар починаться о 10:15 (київський час, GMT+3)
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
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https://clarivate.com/ukraine-resources/



СЕРТИФІКАТ
буде надіслано на вказану при підключенні 
електронну пошту 

до 30 травня (може потрапити до SPAM)

Якщо було прослухано БІЛЬШЕ 90 % 
основного часу вебінару 10:15–11:15

Можливі блокування доставки сертифікатів як на рівні
провайдерів так і окремих установ. 

Якщо очікували але після 30 травня в СПАМ немає -
напишіть на Iryna.Tykhonkova@Clarivate.com вказавши
пошту з якої реєструвалися, дату та час вебінару про який
запитуєте
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Презентація

https://www.dropbox.com/s/uqmz1j828zlro30/Lit_UA.pdf?dl=0

http://shorturl.at/kmzX0



План
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Обговоримо
• як знайти відповідні статті;
• зрозуміти, 
• які статті вказують на перспективні

дослідження; 
• як легко збирати й цитувати посилання; 
• як працювати з посиланнями при написанні

роботи та забезпечувати успішну співпрацю зі
своїми співавторами

Робота з джерелами інформації
потребує певних навиків. 
Незалежно від того, працюєте ви
над оглядом чи дисертацію, опис
поточного стану проблеми, 
аргументація вибраної теми, вибір
джерел які варті уваги можуть
викликати хвилювання не лише у 
початківців. Не певні з чого
почати? Відвідайте цю сесію, щоб
дізнатися, як не боятися огляду
літератури. 
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Clarivate підтримує
повний цикл 
дослідження

План та
стратегія

Отримати
фінансування

Проводити
дослідження

Опублікувати
результати

Оцініть 
результати

Сприяти
публікації

Планування 
досліджень та 
рішення для 
виявлення

Оцінка досліджень та 
рішення щодо 
комерціалізації



Спростіть робочий процес дослідження
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Рішення для покращення дослідження, написання та 
публікації оглядів

Web of Science

• Використовуйте
надійний, високоякісний 
мультидисциплінарний 
індекс цитування

Journal Citation 
Reports

• Порівняйте
рецензовані видання

Essential Science 
Indicators

• Визначте впливові 
статті у вашій галузі

EndNote

• Легко збирайте, 
упорядковуйте та 
цитуйте посилання

EndNote Click

• Доступ до мільйонів 
наукових робіт одним 
кліком
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Систематичний огляд vs огляд літератури

Систематичний огляд Огляд літератури

Визначення

Огляд високого рівня первинних досліджень з 
цілеспрямованого питання, який визначає, відбирає, синтезує 
та оцінює всі високоякісні докази дослідження, що мають 
відношення до цього питання

Якісно узагальнює докази по темі, використовуючи 
неформальні або суб’єктивні методи для збору та 
інтерпретації досліджень

Цілі
Відповідає на цілеспрямоване клінічне запитання
Усунути упередженість

Надайте резюме або огляд теми

Питання
Чітко визначене клінічне питання, на яке можна відповісти
Рекомендуємо використовувати PICO як керівництво

Це може бути загальна тема або конкретне запитання

Компоненти

Попередньо визначені критерії прийнятності
Стратегія системного пошуку
Оцінка обґрунтованості висновків
Інтерпретація та презентація результатів
Бібліографія

Вступ
Методи
Обговорення
Висновок
Бібліографія

Кількість авторів Три або більше Один або кілька

Хронологія Від місяців до років, в середньому вісімнадцять місяців Тижнів до місяців

Вимоги

Досконале знання теми
Виконайте пошук у всіх відповідних базах даних
Ресурси статистичного аналізу (для мета-аналізу)

Розуміння теми
Виконуйте пошук в одній або кількох базах даних

Значення
Поєднує практикуючих клініцистів із високоякісними 
доказами
Підтримує практику, засновану на доказах

Надає короткий виклад літератури по темі

Джерело:https://guides.libraries.psu.edu/c.php?g=319063&p=5222056

Посилання на вебінар систематичного огляду

https://guides.libraries.psu.edu/c.php?g=319063&p=5222056
https://discover.clarivate.com/running-systematic-review-service-webinar
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PICO

The PICO tool focuses on the 
Population, 
Intervention, 
Comparison and 
Outcomes of a 
(usually quantitative) article. It is 
commonly used to identify components 
of clinical evidence for systematic 
reviews in evidence based medicine and 
is endorsed by the Cochrane 
Collaboration

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4310146/#:~:t
ext=The%20PICO%20tool%20focuses%20on,the%20Cochrane%
20Collaboration%20%5B2%5D.
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Як написати
systematic 
review

https://libguides.library.curtin.edu.a
u/systematic-
reviews#:~:text=A%20systematic%2
0review%20is%20a,Answers%20a%2
0focused%20research%20question
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Як написати
Огляд літератури

Найбільше збирають огляди літератури актуальні та значущі
публікації на певну тему, щоб забезпечити вичерпний погляд на 
те, що було сказано на цю тему і ким.

Узагальніть літературу, щоб:

• Визначте схожість і відмінності в обговоренні теми
• Простежте інтелектуальний розвиток галузі, включаючи 

основні дебати
• Поміркуйте про важливість сукупності літератури для вашого 

дослідження
• Оцініть джерела та порадьте читачеві щодо найбільш 

доречного чи актуального.
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Алгоритм

Джерело:https://guides.library.ucsc.edu/write-a-literature-review

Постановка проблеми
чітко визначити, яка тема чи галузь досліджується та які її основні проблеми

Пошук літератури
знайти всі матеріали, що мають відношення до досліджуваної теми

Оцінка даних
визначення того, яка література робить значний внесок у розуміння теми

Аналіз та інтерпретація
обговорення висновків та висновків відповідної літератури

Пишіть і публікуйте
підготуйте документ, який ви можете опублікувати у відповідному журналі, щоб повідомити інших про 
свої висновки

https://guides.library.ucsc.edu/write-a-literature-review
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Структура огляду літератури

Джерело:https://guides.library.ucsc.edu/write-a-literature-review

Огляд предмету, 
питання чи теорії, 
що розглядається, 
разом із цілями 
огляду літератури

Поділ робіт, що 
розглядаються на
категорії
(наприклад, ті, хто 
підтримує певну 
позицію, ті, хто 
проти, і ті, хто 
повністю пропонує 
альтернативні тези)

Пояснення, чим 
кожна робота 
подібна й 
відрізняється від 
інших

Висновки які статті
більш аргументовані 
та роблять 
найбільший внесок 
у розуміння та 
розвиток галузі 
дослідження

https://guides.library.ucsc.edu/write-a-literature-review


Пошук
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Досліджуйте впевнено

• Багатодисциплінарний та 
міжнародний за масштабом

• Понад 21 000 журналів по 
всьому світу

– Індекс наукового цитування 
розширений

– Індекс цитування соціальних наук

– Індекс цитування мистецтва та 
гуманітарних наук

– Індекс цитування нових джерел

• Понад 225 000 конференцій в 
індексі цитування Conference 
Proceedings

• Понад 128 000 книг в індексі 
цитування книг

Web of Science Core Collection

Проводити інтенсивні 
дослідження
Більшість дослідників покладаються на 
Web of Science Core Collection, ніж на 
Scopus і Google Scholar для 
систематичного огляду та оцінки 
досліджень.*

Розкрийте пов’язані 
дослідження за 
допомогою посилання на 
цитати

Використовуйте потужну мережу 
цитування, щоб знайти документи, у 
яких цитуються твори мистецтва, 
художня література, моделі даних, 
урядові звіти та інші матеріали.

Відстежуйте розвиток і 
еволюцію ідей

Знайдіть ранні відкриття в літературі 
конференцій і досліджуйте їх прогрес у 
журнальній літературі та книгах.

*Прочитайте звіт ISI про значення 
бібліометричних баз даних

Довіряйте своїм ресурсам 
в епоху дезінформації

Послідовна, ретельна оцінка та курація 
означає, що ви можете бути впевнені в 
якості своїх результатів.

Статистика станом на жовтень 2021 © Clarivate 2021 16

https://clarivate.com/webofsciencegroup/campaigns/data-intensive-studies-beyond-search-and-discovery/
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ПошукWeb of Science

Приклад тематичного
пошуку.

Починайте з 
широкого пошуку але 

без фанатизму

Більш складний 
приклад.

Навчальні ресурси для Web of Science

https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/wos/wos-core-collection/


Insert footer

Звужуйте результати

• Параметри уточнення та 
сортування допомагають 
отримувати найбільш 
релевантні результати. 
Варіанти включають:
– Web of Science Categories

– Типи документів

– Роки видання

– Установи

– Назви видань

– Грантодавці

– Відкритий доступ (включаючи тип 
відкритого доступу)

– Сортування за цитуванням новизною
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Insert footer

Дослідіть мережу цитування
Вийдіть за межі пошуку за ключовими словами, 
щоб знайти відповідні документи

Посилання корисні:• Cited reference – дослідження, на яке цитує стаття

• Times Cited – нещодавно опубліковані статті, в яких цитується стаття

• Пов'язані записи– статті, які мають принаймні одну цитовану 
посилання, спільну з роботою. Якщо вони діляться цитатами, вони, 
ймовірно, обговорюють схожі теми.

• де нелегко визначити 
ключові слова в темі

• де потрібно простежити 
давніші дослідження

• коли вам потрібно побачити, 
куди веде тенденція 
дослідження
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Insert footer 20

Розширені цитовані посилання

Легко знайдіть 
додаткові дослідження, 
пов’язані з об’єктом, 
який вас цікавить, і 
швидко визначте його 
відповідність для вашої 
сфери дослідження.

Отримайте глибше розуміння того, як ідеї пов’язані в науковій 
мережі

20



21

Автоматичні повідомлення
Слідкуйте за новими подіями протягом усього проекту

Нові публікації
Збережіть пошук і створіть 
щоденне, щотижневе або 
щомісячне повідомлення
електронною поштою, коли 
додаються нові публікації, 
які відповідають.

Пошук можна повторити, 
що означає, що результати 
повторюються.

Поділіться запитом
Надсилайте свої методи 
пошуку іншим 
користувачам Web of 
Science.

Повідомлення про 
цитування
Хочете відстежувати 
активність навколо 
важливої статті? Ми 
повідомимо вас, коли стаття 
отримає нові посилання.



Оцінювання та аналіз
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Проведіть високорівневе сканування своїх результатів

Аналізуйте 
результати

Звіт про 
цитування

Знайдіть найбільш поширених авторів у галузі дослідження, 
подивіться, наскільки багатодисциплінарною є тема, або 
визначте установи та журнали, які публікують найбільше на 
цю тему.

Звіт про цитування надає сукупну статистику цитування для 
набору результатів пошуку.
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Визначте визначні дослідження у своїх результатах

Гарячі та високоцитовані 
статті

Використання 
враховується

Високоцитовані і гарячі статті вводять кількість цитувань у 
контекст. Для порівняння враховують область дослідження, 
рік видання та тип документа. Ця інформація отримана з 
наших основних наукових показників.

Цитуванням потрібен час, тому вони можуть бути не 
найкращим показником впливу для останніх публікацій. З цієї 
причини ми надаємо підрахунок використання. Кожен раз, 
коли користувач Web of Science натискає повнотекстове 
посилання або експортує запис, кількість використання 
запису збільшується. Це є ознакою зацікавленості.
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Знайдіть повний текст результатів

Пошук повного тексту
Відкритий 
доступ

Щоб повністю зрозуміти будь-яку роботу, її потрібно 
прочитати. Web of Science має кілька вбудованих маршрутів 
для доступу до повного тексту. Або ви можете завантажити 
EndNote Click, щоб скористатися послугами передплати, а 
також джерелами відкритого доступу.

Деякі огляди містять оцінку відкритого доступу, інші мають 
вимогу включати або виключати публікації з відкритим 
доступом. Web of Science має версію з відкритим доступом 
як фільтр, тому такі типи оцінки можна проводити.

Індивідуальне повне 
текстове посилання через 
вашу організацію

Параметри доступу до 
повного тексту на сайті 
видавця Відкрийте 

посилання 
Access Посилання на Google 

Scholar



✓ Отримайте доступ до мільйонів PDF-файлів наукових
робіт одним кліком на тисячах академічних веб-сайтів.

✓ Економте час на навігацію платними екранами, логіни 
та перенаправлення.

✓ Експортуйте PDF-файли у ваш улюблений інструмент 
керування посиланнями або завантажте їх на свій 
робочий стіл.

Встановити в Chrome

Розширення Firefox

Дізнатися більшеПлагін для 
браузера

26© Clarivate 2022

EndNote Click
Один клік до найкращого доступного PDF-файлу, який вам потрібно, на основі підписки 
на вашу бібліотеку.

https://chrome.google.com/webstore/detail/kopernio/fjgncogppolhfdpijihbpfmeohpaadpc
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/kopernio/
https://kopernio.com/
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Створюйте власні набори документів для 
подальшого аналізу

Використовуйте список відмічених публікацій, щоб:

• Зберігайте результати пошуку- не завжди можна 
завершити пошук за один сеанс. Позначення записів для 
наступного відвідування Web of Science допоможе вам 
продовжити те, з чого ви зупинилися.

• Згрупуйте статті, які ви хочете проаналізувати- зіберіть 
ідеальний набір публікацій, а потім скористайтеся 
Аналізом, щоб зрозуміти тенденції в них, або 
скористайтеся звітом про цитування, щоб виявити статті, у 
яких цитується ваш вибір.

• Створіть спеціальний набір елементів для експорту. Існує 
багато варіантів експорту - надіслати до EndNote для 
подальшого використання для написання паперу, 
роздрукувати, електронною поштою або навіть 
експортувати до InCites Порівняльний аналіз і аналітика 
для детального аналізу цитування
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Експортувати в інші інструменти для подальшого аналізу

Виберіть метадані, необхідні для вашого проекту, 
і експортуйте до 1000 результатів одночасно.

✓ Надіслати до референс менеджеру, 
наприклад EndNote, щоб легко цитувати 
роботи у вашому огляді.

✓ Експортуйте в Excel для подальшого 
аналізу.

✓ Надішліть результати до InCites, щоб 
створювати більше звітів про набір і 
досліджувати нормалізовану ефективність 
цитування.



Підготовка публікації
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Економити час Залишайтеся 
організованими

Легко 
співпрацювати

Опублікувати
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Прискоріть дослідження за допомогою EndNote

Досліджуйте
ефективніше за
допомогою інструментів, 
які знаходять PDF-файли
для вас протягом усього
процесу пошуку та 
автоматично створюють
бібліографію, щоб ви
могли зосередитися на
найважливішому: ваших
ідеях.

Здійснюйте масштабні 
проекти за допомогою 
надійної системи, яка 
зберігає необмежену 
кількість посилань і 
надає потужні 
інструменти, які 
допоможуть вам легко й 
швидко їх організувати й 
керувати ними.

Співпрацюйте з членами 
вашої команди, 
незалежно від того, чи 
працюють вони по 
всьому світу чи просто в 
місті, завдяки гнучким 
рішенням для обміну 
інформацією та 
коментування, які 
допомагають усім 
залишатися на одній 
сторінці.

Легко керуйте процесом
опублікування рукопису
за допомогою
інструментів, які
відповідають вашій
статті з релевантними, 
авторитетними
журналами, і можете
миттєво
переформатувати свою
роботу в більш ніж 7000 
бібліографічних стиля.

Покладайтеся на важливий у світі інструмент управління довідками



Insert footer

З легкістю цитуйте посилання

Економте час за 
допомогою EndNote

• Знайдіть цитати та вставте їх 
у свій рукопис.

• Відредагуйте цитати, щоб 
додати інформацію, 
наприклад номер сторінки, 
або видалити посилання з 
групи посилань.

• Переформатуйте весь 
документ і бібліографію в 
один клік.
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Новий дизайн 
інтерфейсу

Заощаджуйте ще 
більше часу на 
підготовку рукописів та 
керування 
бібліографіями за 
допомогою більш 
інтуїтивно зрозумілого 
інтерфейсу 
користувача, якому 
віддають перевагу 95% 
тестувальників клієнтів.
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EndNote20
Така ж потужність і гнучкість, яким ви довіряєте, модернізовані 
для зручності використання
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Захистіть свої дослідження за допомогою 
сповіщень про відкликання

• Легко визначте 
забрані папери за 
допомогою зручного 
автоматичного 
групування.

• Регулярно оновлюйте 
свою бібліотеку від 
Retraction Watch.

Постійно перевіряйте свою бібліотеку на предмет відкликаних
статей
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Захистіть свої дослідження за допомогою 
сповіщень про відкликання

Отримуйте сповіщення 
про відкликання, коли 
це найважливіше —
коли ви цитуєте 
посилання.

Уникайте цитування відкликаних документів протягом усього
процесу написання
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Корисні запитання

• Який баланс між описом і коментарем?

• Я пропустив якийсь важливий вимір аргументації чи літератури?

• Чи ефективно я підтримував розвиток кожного кроку своєї 
аргументації?

• Чи матеріал подано в найбільш ефективному порядку?

• Чи є місця, де читач залишається без відповідей?

• Чи кожен елемент мого дослідницького запитання підтверджується 
попереднім матеріалом?

• Чи пояснив я читачеві релевантність кожного доказу?

• Чи є цікавий матеріал, який не сприяє розвитку аргументації?

• Чи пояснив я належним чином обґрунтування цього 
підходу/теми/питання дослідження?

• Чи актуальні мої посилання?

• Наскільки ефективним є моє пов’язування всіх елементів?

https://www2.le.ac.uk/offices/ld/all-resources/writing/writing-resources/literature-review


Публікаційний процес
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Порівняйте продуктивність журналу

• JCR надає метрики для
журналів у колекції Web 
of Science Core.

• Використовуйте ці 
показники, щоб приймати 
зважені рішення щодо 
подання рукопису.

% статей у цитованих елементах:
Якщо це 0%, журнал орієнтований на
огляди, якщо це 100%, вони не 
публікують огляди.
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Дізнайтеся більше про журнали за інтересами

• The Master journal List 
допомагає вивчити
характеристики 
журналу, зокрема:
– Статус відкритого доступу, 

включаючи комісію APC.

– процес рецензування 
журналу, наприклад, чи 
проводять вони «сліпі» чи 
«подвійні сліпі» рецензії.

– середній час від подачі до 
публікації.



Ваші питання
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СЕРТИФІКАТ
буде надіслано на вказану при підключенні 
електронну пошту 

до 30 травня (може потрапити до SPAM)

Якщо було прослухано БІЛЬШЕ 90 % 
основного часу вебінару 10:15–11:15

Можливі блокування доставки сертифікатів як на рівні
провайдерів так і окремих установ. 

Якщо очікували але після 30 травня в СПАМ немає -
напишіть на Iryna.Tykhonkova@Clarivate.com вказавши
пошту з якої реєструвалися, дату та час вебінару про який
запитуєте
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Новинка
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https://clarivate.libguides.com/europe/ukraine



Серія Research Smarter
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26 травня 2022 Тема: SWOT-аналіз в InCites: справжній коректний аналіз за спеціалізаціями
Тези: InCites Benchmarking & Analytics на основі даних Web of Science Core Collection надає вам
об’єктивні та надійні індикатори, необхідні для прийняття впевнених рішень щодо ваших
досліджень. Приєднуйтесь до цієї сесії, щоб дізнатися, як коректно аналізувати продуктивність
інституцій, оцінювати співпрацю, визначати експертів у тематиці, демонструвати сильні сторони, 
відкривати можливості, порівнювати з аналогами тощо.
Реєстрація: перейдіть за посиланням, натисніть на слово Register, заповніть анкету
10:15–11:15 https://bit.ly/3vDTqUR
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Вебінари червня

9 червня 2022 Як обрати видання для публікації та не помилитися з вибором

Тези: Що дає науковцю публікація в міжнародному виданні? Як обрати видання для публікації? Скільки 

коштує? Де опублікуватися безкоштовно? В яких журналах більше статей за моєю темою за останні роки? Як 

зберегти перелік таких видань? Що таке високоцитована робота? Чи є обмеження за кількістю авторів, 

установ, посилань в переліку літератури? Як швидко статтю прорецензують і надрукують? Структура статті, 

правила оформлення. Як швидко і без помилок оформити публікацію за форматом видання Що можна/не 

можна робити зі статтею після публікації? Перевірка індексації видання у Web of Science Core Collection. 

Реєстрація: 10:15–11:15 https://bit.ly/3GePbEa 16:15–17:15 https://bit.ly/3n5brYB

14 червня 2022 Clarivate для науковців

Тези: Мета вебінару нагадати/познайомити, навчити ефективно працювати з головними ресурсами Clarivate 

для наукової діяльності. Зокрема з базою даних Web of Science Core Collection для пошуку, аналізу наукової 

літератури, підбору видань, партнерств, грантів. Journal Citation Reports для коректної оцінці, порівняння 

видань. EndNote - оформлення власних публікацій за форматами обраного видання, EndNote Click пошук 

повних текстів, Publons презентації досягнень науковця. Розраховано на початківців та тих хто бажає 

ознайомитися з останніми оновленнями ресурсів. Відповіді на ваші запитання

Реєстрація: 10:15–11:15 https://bit.ly/3PvJPIG 16:15–17:15 https://bit.ly/3MHd2Pa

https://bit.ly/3GePbEa
https://bit.ly/3n5brYB?elqTrackId=be5dc0e3db2f45f5955a726ace2d4d78&elqaid=4204&elqat=2
https://bit.ly/3PvJPIG
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Research Smarter

28 червня 2022 Research Smarter: Світ цитувань

Тези: Цитування та його види. Чому ми цитуємо документи? Структура Web of Science, звідки та які там цитування, 

як їх оцінити та використати. Чемпіони цитувань та сплячі красуні.Звіт по цитуванню та пов'язані записи. Про що 

говорять абсолютні та нормалізовані показники, які використовували цитування: імпакт-фактор, CNCI, JCI, індекс 

Хірша тощо. Як ці метрика використовується для оцінки організацій, тем і науковців. Як збільшити цитування та h-

індекс? Чому не підраховано всі цитати? Профіль автора, хто та де цитує ваші публікації (географія цитування). 

Пошук в пристатейній бібліографії. Як знайти цитування робіт/журналів, якщо вони не проіндексовані у Web of 

Science? Відповіді на ваші запитання

Реєстрація: 10:15–11:15 https://bit.ly/39E8WIV

30 червня 2022 Research Smarter:Новий Journal Citation Reports

Тези: Що чекає нас в новому Journal Citation Reports? Приєднуйтесь до нашого вебінару, щоб дізнатися як 

проаналізувати впливовість журналу, досліджуючи значну кількість показників цитування, в тч імпакт-фактор 

журналу, і його варіації, JCI квартиль та інші. І як приймати зважені рішення де публікуватися, незалежно від того, 

надсилаєте ви свій перший рукопис чи чергова видатна публікація.

Реєстрація: 10:15–11:15 https://bit.ly/3PD4o60



Інформаційні сайти

https://clarivate.com/

англійською

https://clarivate.com/webofsciencegroup/training/
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Інформація на Clarivate Analytics українською

Інформація про семінари і вебінари українською

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

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

https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg


Корисні посилання

webofscience.com

my.endnote.com

Clarivate.ua

youtube.com/WOKtrainingsRussian

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

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg
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Web of Science: вхід на платформу в установі
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Реєстрація в установі 
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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

50



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



Не встигли зареєструватися?
Далеко від установи?
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Access guidance: Please contact our Customer Care team 
at wosg.support@clarivate.com with details of your affiliated 
institution.

mailto:wosg.support@clarivate.com

