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Вебінар починаться о 10:15 (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 9 травня (може потрапити до SPAM)

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

Якщо мав бути і не отримали 
після 9 травня напишіть на 
Iryna.Tykhonkova@Clarivate.com

NB! Ukr.net заблокував доставку сертифікатів

За 10 березня і попередив що блокуватиме і надалі 
Вкажіть дату вебінару та пошту яку вказали при 
підключенні
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Презентація

https://www.dropbox.com/s/ly39d91oaku02kb/WoS_May.pdf?dl=0

shorturl.at/owKWZ



План
✓ Де знайти ключову літературу за своєю темою? 
✓ Де знайти партнера або рецензента? 
✓ Які установи та науковці є лідерами за даним напрямом? 
✓ Як з ними зв’язатися? 
✓ Які видання спеціалізуються на даній темі? 
✓ Які установи фінансували такі дослідження? 
✓ Як знайти відповіді на ці питання за допомогою базового 

пошуку з використанням операторів пошуку та символів
скорочення. 

✓ Як виділити найцитованіші роботи останніх років? 
✓ Як зберегти та поділитися з колегами найцікавішими

даними?
✓ Як проаналізувати вибірку документів?

Можливості
Web of Science Core Collection 
для науковця, викладача та 
адміністратора. 



Які можливості у даної бази для 
науковця, викладача та 
адміністратора? 
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Що дозволяє Web of Science 

• Пошук та аналіз тематичної літератури в якісних виданнях

• Визначення партнерів для співпраці

• Установ для стажування

• Видань для публікації

• Грантодавців для підтримки досліджень

• Рецензентів

• Аналіз переваг і недоліків 

• Формування дорожньої карти

• Додайте ваш варіант

7



Платформа Web of Science 
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База Web of Science Core Collection

• > 21 тис журналів

• > 12 тис має імпакт фактор

• > 85 млн документів

• 70 мов

• > 120 тис книг

• > 212 тис матеріалів конференцій

• 15 баз даних 

• > 34 тис журналів

• > 190 млн документів

• 130 мов

• > 2 млрд посилань

• > 35 млн патентних родин



Де знайти ключову
літературу за своєю
темою?
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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
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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



Підтримка України

15https://clarivate.com/ukraine-resources/



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


Як знайти відповіді на питання за 
допомогою базового пошуку з 
використанням операторів пошуку та 
символів скорочення. 
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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?



Інтерфейс
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Поля пошуку
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Вказати терміни
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Результати
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Сортування

24



Панель уточнення результатів
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Уточнення результатів
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Стаття в результатах пошуку
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Журнал
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Резюме статті
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Автори, установи, гранти
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Повний текст
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Повернутися до результатів пошуку
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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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Повідомлення про нові роботи або цитування
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Аналіз та збереження
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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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Де знайти
партнера або
рецензента? 
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Які установи та 
науковці є 
лідерами за даним
напрямом? 
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Як з ними 
зв’язатися? 
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Які видання
спеціалізуються
на даній темі? 
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Які установи 
фінансували такі
дослідження? 
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Як виділити
найцитованіші
роботи останніх
років? 
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Як зберегти та 
поділитися з 
колегами
найцікавішими
даними? 
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Як 
проаналізувати
вибірку
документів? 
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Відповіді на запитання 

51



СЕРТИФІКАТ
буде надіслано на вказану при підключенні 
електронну пошту 

до 9 травня (може потрапити до SPAM)

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

Якщо мав бути і не отримали 
після 9 травня напишіть на 
Iryna.Tykhonkova@Clarivate.com

NB! Ukr.net заблокував доставку сертифікатів

За 10 березня і попередив що блокуватиме і надалі 
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_

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


Новинка
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https://clarivate.libguides.com/europe/ukraine



ВЕБІНАРИ ТРАВНЯ
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5 травня 2022 Тема: Web of Science Core Collection для ефективної наукової діяльності
Тези: Можливості Web of Science Core Collection для науковця, викладача та адміністратора. Де знайти ключову
літературу за своєю темою? Де знайти партнера або рецензента? Які установи та науковці є лідерами за даним
напрямом? Як з ними зв’язатися? Які видання спеціалізуються на даній темі? Які установи фінансували такі
дослідження? Як знайти відповіді на ці питання за допомогою базового пошуку з використанням операторів пошуку
та символів скорочення. Як виділити найцитованіші роботи останніх років? Як зберегти та поділитися з колегами
найцікавішими даними? Як проаналізувати вибірку документів?
Реєстрація: 10:15–11:15 https://bit.ly/3xwPqrN 16:15–17:15 https://bit.ly/3JRQuKG

10 травня 2022 Тема: Профіль установи: створення, корегування, використання
Тези: Коли, навіщо і кому необхідно оцінювати публікаційну діяльність організації? Які показники можна та варто
дивитися? Складнощі та шляхи подолання при пошуку і аналізу публікацій установи. Створення та підтримання в 
актуальному стані профілю установи у Web of Science Core Collection. Які роботи (не) можуть потрапити в профіль
організації? Як створити і експортувати в певному форматі список публікацій організації на певні роки. 
Реєстрація: 10:15–11:15 https://bit.ly/37qRiHV 16:15–17:15 https://bit.ly/3jKDx9l

12 травня 2022 Тема: Можливості аналітичного інструменту InCites для науковця та адміністратора
Тези: Оглядовий вебінар можливостей аналітичного інструменту InCites. Які дані використовуються, які показники 
розраховуються, що таке CNCI, на що звертати увагу при аналізі здобутків установи, як порівняти ВНЗ за здобутками 
у певній галузі. Яка установа більш ефективна в певній галузі, чому? Критерії ефективності співпраці. Пошук 
партнерів для виконання проектів Аналіз документів за певною темою. Готові автоматичні звіти і результати з 
урахуванням запитів користувача. Реєстрація: 10:15–11:15 https://bit.ly/37ZGqR1



Серія Research Smarter
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24 травня 2022 Тема: Research Smarter: Огляд літератури на відмінно.
Тези: 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. 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.
Реєстрація: перейдіть за посиланням, натисніть на слово Register, заповніть анкету
10:15–11:15 https://bit.ly/3rRIqSK

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



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/U

CSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

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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© 2020 Clarivate. All rights reserved. Republication or redistribution of Clarivate content, including by framing or similar means, is prohibited without the prior 
written consent of Clarivate. Clarivate and its logo, as well as all other trademarks used herein are trademarks of their respective owners and used under license.

Дякую за увагу


