
Програма вебінарів із використання бази даних Web of Science  

2-5 червня 2020 року 

 

2 червня 16:15-17:15 

Тема: Що нам готує новий інтерфейс Web of Science Core Collection 

Анотація: Платформа Web of Science модернізується та оновлюється. Вже 

доступний для перегляду новий інтерфейс із базовим пошуком. На вебінарі 

наживо покажуть, що буде змінено, що залишиться незмінним, порівняють із 

інтерфейсом, що існує, повторять алгоритм пошуку даних, збереження 

інформації, наявні доступні функції. Також буде проведено пошук за темою та 

проаналізовано ким, де та в яких країнах виконувалися роботи, за рахунок 

яких коштів фінансувалися, в яких виданнях їх було опубліковано. 

Відповіді на запитання учасників із реєстраційних анкет. 

Реєстраційна форма доступна за посиланням. 

 

3 червня 16:15-17:15 

Тема: Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection 

Анотація: Протягом вебінару будуть розглянуті критерії якості наукових 

видань, процедура подачі видання для оцінки та критерії, за якими проходить 

відбір. Також йтиметься про те, як оцінити власне видання, порахувати 

цитування у Web of Science Core Collection, визначити, які видання є за цією 

темою (потенційних конкурентів або чий досвід може допомогти у розвитку 

видання), статті на які теми, якими вченими, з яких установ/країн друкуються 

в таких виданнях. Про роль, права та обов’язки, авторів, рецензентів, членів 

редколегії. Як знаходити рецензентів. Технічні елементи: сайт, ISSN, doi. 

Відповіді на запитання учасників з реєстраційних анкет. 

Реєстраційна форма доступна за посиланням. 

 

  

https://clarivatesupport.webex.com/tc3300/j.do?siteurl=clarivatesupport&UID=1294899071&RT=MiMzMw%3D%3D&siteurl=clarivatesupport&apiname=j.php&MTID=tf9b96a7adaf6cece32511a2db86dff5e&FM=1&rnd=0095050013&servicename=TC&ED=976842912&needFilter=false
https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&nomenu=true&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2FLoading.do%3Fsiteurl%3Dclarivatesupport%26UID%3D1294899296%26RT%3DMiMzMw%253D%253D%26siteurl%3Dclarivatesupport%26apiname%3Dj.php%26MTID%3Dta08f3963b877a3329c4198a0c660358b%26FM%3D1%26rnd%3D4568197604%26servicename%3DTC%26ED%3D976885452%26needFilter%3Dfalse&siteurl=clarivatesupport


4 червня 16:15-17:15 

Тема: Профіль установи у Web of Science: створення, коригування, 

використання 

Анотація: Чому можуть виникати складнощі з ідентифікацією та коректною 

оцінкою публікаційної діяльності установи? Який масштаб втрат може бути, 

на що і як це може вплинути? Яка функція та можливості профілю установи, 

процедура його створення. Хто? За яким алгоритмом? Які строки? Як додати 

чи видалити зайві публікації. Що робити, якщо назва установи змінилася? Які 

показники можна розрахувати у Web of Science Core Collection та InCites. Як 

створити перелік документів певної установи за певні роки у певному форматі. 

Відповіді на запитання учасників з реєстраційних анкет. 

Реєстраційна форма доступна за посиланням. 

 

5 червня 16:15-17:15 

Тема: Можливості аналітичного інструменту InCites 

Анотація: За даними бази Web of Science можна визначити, яку кількість 

документів, якого типу опублікували науковець, установа, країна, яку 

кількість цитувань у яких виданнях зроблено, та автоматично розрахувати h-

index (індекс Гірша) та середню цитованість документу. Але як 

співвідносяться ці дані з середньосвітовим рівнем, чи краще почали 

цитуватися роботи, які співробітництва більш успішні, які установи більш 

продуктивні та ефективні для виконання спільних проєктів, чому певна 

установа має кращі показники, які практики можна запозичити. Які показники 

та індикатори є в InCites та як розраховується CNCI. 

Про ці та інші питання буде йтися на оглядовому вебінарі, присвяченому 

аналітичному інструменту InCites, який вперше буде проводитися 

українською мовою. 

Відповіді на запитання учасників з реєстраційних анкет. 

Реєстраційна форма доступна за посиланням.  

 

https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&nomenu=true&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2FLoading.do%3Fsiteurl%3Dclarivatesupport%26UID%3D1294899351%26RT%3DMiMzMw%253D%253D%26siteurl%3Dclarivatesupport%26apiname%3Dj.php%26MTID%3Dt150ff03dfffc36aad8910f2c874a3d49%26FM%3D1%26rnd%3D1120202297%26servicename%3DTC%26ED%3D976842982%26needFilter%3Dfalse&siteurl=clarivatesupport
https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&nomenu=true&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2FLoading.do%3Fsiteurl%3Dclarivatesupport%26UID%3D1294953826%26RT%3DMiMzMw%253D%253D%26siteurl%3Dclarivatesupport%26apiname%3Dj.php%26MTID%3Dtdf8409630869c6b2610269b3cb0ea130%26FM%3D1%26rnd%3D7669287126%26servicename%3DTC%26ED%3D976885497%26needFilter%3Dfalse&siteurl=clarivatesupport
https://bit.ly/3cZL0ws

