
Доступ до наукометричної бази даних Web of Science 

продовжено на 2020-2021 рр.  

 
 

7-11 вересня 2020 буде проведено 12 вебінарів українською. Реєстрацію відкрито: 

перейдіть за обраним посиланням та заповніть анкету, що ховається під словом Register. 

Сертифікат учасника передбачено тим, хто прослухає не менше 90% часу обраного 

вебінару. 

Технічні обмеження стандартні: операційна система має бути вище ХР та встановлені 

останні версії браузерів.  

 

7 вересня  

Тема: «Наукова комунікація в цифрову епоху». Опрацьовуємо тести 
Тези: Початок навчального року, а у нас не припиняє роботу безкоштовний, відкритий он-

лайн курс «Наукова комунікація в цифрову епоху», який розпочався у березні 2020. 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UKMA+SCDA101+2020_T1/about  

Курс складається з 13 тижнів, 3 кредитів, 11 модулів для перевірки засвоєних знань, з 

можливістю, за умови успішного складання тестів, отримати сертифікат слухача. Чимало 

запитань виникають при виконанні завдань 3, 4, 7 та 9 тижня. Повторимо визначення та 

розрахунки показників: h-index, impact factor, класичний та 5 річний, індекс 

оперативності. Знайдемо кількість видань певної країни в певному році, що мали impact 

factor і яким він був, для обраних категорій знань визначимо кількість видань з impact 

factor. Порахуємо кількість статей певної групи науковців або установи за певний 

проміжок часу, що проіндексовані у Web of Science Core Collection. Розберемо помилки 

яких припускаються при пошуку та аналізу інформації у Web of Science Core Collection та 

додаткових базах на платформі. Визначимо як знайти для заданої теми найцитованіші 

роботи, установи, що виконали більше робіт, видання, що друкують певною мовою. 

Поговоримо про видання певної галузі знань, перевіримо індексацію, які формати видань 

є та як не витрачати багато часу не оформлення публікації. повторимо про doi та ISSN. 

Відповіді на запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах  

Реєстрація: 

10:15-11:15 - https://bit.ly/2PPSTL7 

16:15-17:15 - https://bit.ly/2DIbgi5 

 

8 вересня  

Тема: Відбір видань до Web of Science Core Collection: критерії якості, 

процедура оцінювання  
Тези: Функції журналу. Роль, права та обов’язки, авторів, рецензентів, членів редколегії. 

Як знаходити рецензентів і хто має бути в редколегії. Технічні, наукові критерії якості та 

обов’язкові елементи наукових видань: сайт, ISSN, doi. Як визначити скільки цитувань 

має моє видання, якщо воно не індексується у Web of Science Core Collection. На які 

видання слід рівнятися, що можна запозичити для розвитку власного. Процедура подачі 

видання до Web of Science Core Collection критерії за якими проходить відбір. Відповіді на 

запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах  

Реєстрація: 

10:15-11:15 - https://bit.ly/2F8yZc3 

16:15-17:15 - https://bit.ly/3fJ1w4i 

 

 

 

 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UKMA+SCDA101+2020_T1/about?fbclid=IwAR01u0oPD7MbL4k5uhOW1MyIE_wQBsO4wao92p8llqkb-6y8GXi0biRa2cY
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2DIbgi5%3Ffbclid%3DIwAR3jlQcRnPTV7S70XWPjgI30XdgDJoNKn8-yt_MqN2J5GwHe6VgYaichnJ4&h=AT0azIcmIvcGuoBME3F3nCJhJITK9VwPSUmmoOxhk0YsBu5uBxvb2FSFgwJ4YgdNAxhakOi3Tt0jvmk8hAgwE__MYWKAtSZ4W17Pk22jIYaCFm8czO7F7DKfB6bCw43qdeQD&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16Ezzm7j1juJpIf8kZsGgoQVG7S_h40nwiGIxrN3TAnZnBhUAbNP32kDutrozZyqya7xbWN3y3nnKBS_Z4Gj9Xu3yeZoTai_inqzpr6595KAOzCEs4bNbA_k7XiyMQ77pAYW95LILeOSD2qW7XphO2dDkesWT1gBfxrj5BTIXH7CzLeC0YSyRZWzA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2F8yZc3%3Ffbclid%3DIwAR0a3kxfejG_JUO6EKaTpdbbii3JTRFtXAejgDnsWkQvtPFDPKlfkdv2ZfE&h=AT07p-YaVYjyjc5GjY1KWwFAwyZRdEJ-Ps4S2CqKrjOFxiJMGlkOHbmzEI_Qa_FAUPjv22B_W0j_Wot7qOoh3KMehZFlE-B0v-bAqgURSbX6N8-umuPmvyVZpoK21RIVGYeg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16Ezzm7j1juJpIf8kZsGgoQVG7S_h40nwiGIxrN3TAnZnBhUAbNP32kDutrozZyqya7xbWN3y3nnKBS_Z4Gj9Xu3yeZoTai_inqzpr6595KAOzCEs4bNbA_k7XiyMQ77pAYW95LILeOSD2qW7XphO2dDkesWT1gBfxrj5BTIXH7CzLeC0YSyRZWzA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3fJ1w4i%3Ffbclid%3DIwAR14E53grIYrpeV7FtyEJm1E748uVia8DsylMAOVP8fwNHT8MNldYoStHtA&h=AT35S7_7xiB7hmHbGjr8jCazHPwCbKPFCvzOl0VWZ_VkgQ7azo5ntYwL2EKli-1YEZlyM-5kHGjYsbgDAuz5NnCltyrvsPo7i2INgQNb1KSYls4i-OA7uCm7HF8xRzTpoaZT&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16Ezzm7j1juJpIf8kZsGgoQVG7S_h40nwiGIxrN3TAnZnBhUAbNP32kDutrozZyqya7xbWN3y3nnKBS_Z4Gj9Xu3yeZoTai_inqzpr6595KAOzCEs4bNbA_k7XiyMQ77pAYW95LILeOSD2qW7XphO2dDkesWT1gBfxrj5BTIXH7CzLeC0YSyRZWzA


9 вересня  

Тема: Web of Science Core Collection для наукової роботи 
Тези: Реєстрація на платформі. Можливості кабінету користувача. Продовження 

роумінгового доступу. Характеристики бази Web of Science Core Collection. Алгоритм 

пошуку та аналіз літератури у Web of Science Core Collection: оператори пощуку, символи 

скорочення та заміни. Отримані результати: кількість, типи документів, розподіл по роках, 

отримані цитування, самоцитування їхній аналіз, h-index. Визначення ключових установ, 

науковців, країн що виконують роботи за певною темою, організацій що фінансували 

аналогічні дослідження. Збереження історій пошуку та результатів, налаштування 

автоматичних повідомлень про появу нових документів чи цитувань. Використання Web 

of Science в освітньому процесі. 

Відповіді на запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах  

Реєстрація: 

10:15-11:15 - https://bit.ly/31AramT 

13:15-14:15 - https://bit.ly/3fEyEdz 

15:30-16:30 - https://bit.ly/31C2I4y 

 

10 вересня  

Тема: Публікаційна стратегія науковця 
Тези: Вебінар у формі відповіді на часті запитання: 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. 

Авторські профілі. Відповіді на запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах  

Реєстрація: 

10:15-11:15 - https://bit.ly/2DsG1YN 

13:15-14:15 - https://bit.ly/2XGL6TS 

16:15-17:15 - https://bit.ly/31wTEy4 

 

11 вересня  

Тема: Можливості аналітичного інструменту InCites  
Тези: Оглядовий вебінар з можливостей аналітичного інструменту InCites для наукових 

установ України. 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? Як 

проаналізувати сукупність документів за певною темою. Преінстальовані автоматичні 

звіти і результати з урахуванням запитів користувача. Відповіді на запитання, поставлені 

під час реєстрації наприкінці вебінару  

Реєстрація:  

10:15-11:15 - https://bit.ly/31wTg2o 

16:15-17:15 - https://bit.ly/33IWzGE 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F31AramT%3Ffbclid%3DIwAR3QJrJr_LfqNXnFX0K-4E8Tya6Nw1UNp7VfbFYNhpWIpCIdSKKPcBTbI_A&h=AT1KaGn2zndUvaHyCd3TpQ8EoCWTTeugQi33UAeGYOFvEgVTl4iUFrTCATCRDo_J4IfDBTAG0JeF5176_pJYzM2rI8VxVXGsV_MDAJTpp40qJwNrSaQRsKJe_DviuFGo4Wr-&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16Ezzm7j1juJpIf8kZsGgoQVG7S_h40nwiGIxrN3TAnZnBhUAbNP32kDutrozZyqya7xbWN3y3nnKBS_Z4Gj9Xu3yeZoTai_inqzpr6595KAOzCEs4bNbA_k7XiyMQ77pAYW95LILeOSD2qW7XphO2dDkesWT1gBfxrj5BTIXH7CzLeC0YSyRZWzA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3fEyEdz%3Ffbclid%3DIwAR0a4KHxrD5S31YCcdCVrqv8YUgn-wchV1KT3K485-8P8FUFDwJBy9Py5S4&h=AT07E_DzqScsyglUKriuCc81bk8k9Wj1iSm2OJY40_u-T_AKcZDZVMMbXi6HzHu8hBd2vHKGx5J18UDlHaN5t1fOfOMaUro_8l9wDWJovLAx8hOj2_0iohNKgXAvrKZCzHFb&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16Ezzm7j1juJpIf8kZsGgoQVG7S_h40nwiGIxrN3TAnZnBhUAbNP32kDutrozZyqya7xbWN3y3nnKBS_Z4Gj9Xu3yeZoTai_inqzpr6595KAOzCEs4bNbA_k7XiyMQ77pAYW95LILeOSD2qW7XphO2dDkesWT1gBfxrj5BTIXH7CzLeC0YSyRZWzA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F31C2I4y%3Ffbclid%3DIwAR1t4V_EW61nGWjmuJJPoPoKZOcSsoHv7OKC63Zzd72VIXt1hQp3oeOpiTQ&h=AT2seMzINFm_sp23bHHO94AYHqZ1l-KPW5ctcr9YKqqq2x1O5y5NS3KL_Bo5F7ND0sOTYNwz2O3kxVDiBSUKG5VruZKBa0r6aXLHnI_BCZkKa98wNyqZ2SkLfbbXBqg60lHh&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16Ezzm7j1juJpIf8kZsGgoQVG7S_h40nwiGIxrN3TAnZnBhUAbNP32kDutrozZyqya7xbWN3y3nnKBS_Z4Gj9Xu3yeZoTai_inqzpr6595KAOzCEs4bNbA_k7XiyMQ77pAYW95LILeOSD2qW7XphO2dDkesWT1gBfxrj5BTIXH7CzLeC0YSyRZWzA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2DsG1YN%3Ffbclid%3DIwAR022DlqgU6BZUeWstq6kW-Hq0Ve7cSv069qxx2AWn5uSNjYGUNzqqNd7D0&h=AT1QlQZB9hniCJJtTvxKZYjm_gFfYLCokUkUpGKTLa71DHcUcuUI560i88mOxnlbZ16DnHgUDsKyDutltkDBXKfaEl3OjEOAVaxCUrZ2t-tJ93KSsZrNZuTzQw4pj656_dpl&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16Ezzm7j1juJpIf8kZsGgoQVG7S_h40nwiGIxrN3TAnZnBhUAbNP32kDutrozZyqya7xbWN3y3nnKBS_Z4Gj9Xu3yeZoTai_inqzpr6595KAOzCEs4bNbA_k7XiyMQ77pAYW95LILeOSD2qW7XphO2dDkesWT1gBfxrj5BTIXH7CzLeC0YSyRZWzA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2XGL6TS%3Ffbclid%3DIwAR3QJrJr_LfqNXnFX0K-4E8Tya6Nw1UNp7VfbFYNhpWIpCIdSKKPcBTbI_A&h=AT2ZpIQ6c6Lovn9beAGVD_Rh5RWcumGcPskRLRSB6r0ooWxsVgXRi97k5jP4oH-mMnLKdUciLOS_mrDAVEhHzBPkLyyUFxOJtthaXvyzcCnjInBGRfEjcbq0PhRC7iyi_AHU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16Ezzm7j1juJpIf8kZsGgoQVG7S_h40nwiGIxrN3TAnZnBhUAbNP32kDutrozZyqya7xbWN3y3nnKBS_Z4Gj9Xu3yeZoTai_inqzpr6595KAOzCEs4bNbA_k7XiyMQ77pAYW95LILeOSD2qW7XphO2dDkesWT1gBfxrj5BTIXH7CzLeC0YSyRZWzA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F31wTEy4%3Ffbclid%3DIwAR0zwXlgd7rHULwHw2djTOWqa8xdxIBeD7rFFU942Py1ZqcDLJGHI2XyhxA&h=AT2bKIywNsLNCjHSVR9z8bFUfC2xuW17pgOKTrwspYFpqKzvZPW2sv2oRMB8bqdKIbQEIow-LCnF7wkqLDx4pKv4fR68a1K-dAgvHHspigu_6Vx77H0G24jpVKOwQHOFj8x_&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16Ezzm7j1juJpIf8kZsGgoQVG7S_h40nwiGIxrN3TAnZnBhUAbNP32kDutrozZyqya7xbWN3y3nnKBS_Z4Gj9Xu3yeZoTai_inqzpr6595KAOzCEs4bNbA_k7XiyMQ77pAYW95LILeOSD2qW7XphO2dDkesWT1gBfxrj5BTIXH7CzLeC0YSyRZWzA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F31wTg2o%3Ffbclid%3DIwAR2MH1MVvnHL_0lxYZAa2WhuOpvYM5Quo9GnIfSsVhGJy85bTcZ1RVs4VW8&h=AT0hy7jMyVsFN-_SzArPfZD6g0WywpdwEnSz1_c2gWpJ69UbuPV82aoYfR3nKumKhW4czlz_r294HDH86fz3PM9FE4_EsyqYKGyAKOC5SNacrcyEhQxMSnXsFDf7pnKzqmjZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16Ezzm7j1juJpIf8kZsGgoQVG7S_h40nwiGIxrN3TAnZnBhUAbNP32kDutrozZyqya7xbWN3y3nnKBS_Z4Gj9Xu3yeZoTai_inqzpr6595KAOzCEs4bNbA_k7XiyMQ77pAYW95LILeOSD2qW7XphO2dDkesWT1gBfxrj5BTIXH7CzLeC0YSyRZWzA
https://bit.ly/33IWzGE?fbclid=IwAR3G_EncfZmxBrZGtLLTgR0_-bBogS5zeZv7nVcU1ZutMBnD1EEpA4k6d4Y

