
Ресурси Clarivate для 
наукової діяльності

5 січня 2021

Тихонкова Ірина, к.б.н.

Інформаційно-аналітичні ресурси та навчання, 

Clarivate



Налаштування звуку

Вкажіть ваше місто, якщо є звук,

І готуйте питання

Вебінар розраховано на 1,5 години. Каву, чай 

смаколики готуйте заздалегідь ;) 

Початок о 15:15 GMT+2

AUDIO
чат

слухачі

Налаштування

звуку
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Cкачати презентацію

http://bit.ly/38QTk0E



План

• Можливості платформи Web of Science 

– Новий інтерфейс

– Пошуки базовий та розширений

– Аналіз наукової літератури

– Виявлення найвпливовіших
– публікацій, 

– установ, 

– науковців, 

– видань

• Робота з референс-менеджером EndNote

• Аналіз здобутків науковця в Web of Science Core 
Collection та авторському профілі Publons

• Відповіді на запитання



Clarivate
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Ресурси Clarivate

6

https://clarivate.com/



ЮДЖИН ГАРФІЛД
Засновник Institute for Scientific 
Information 
Запропонував impact factor (1975)

1955 стаття в Science
1964 Science Citation Index (print)
1973 Social Science Citation Index
1978 Art & Humanities Citation Index
1980 Science Citation Index (CD)
1997 платформа Web of Science

1960 Institute for Scientific Information
1992 Thomson Scientific
2008 Thomson Reuters
2016 Clarivate Analytics
2020 Clarivate

Web of Science

2021
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Лінійка Web of Science
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Що ж таке Web of Science 
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у Web of Science Core Collection

• > 21 тис журналів

• > 12 тис має імпакт фактор

• > 80 млн документів

• 59 мов

• > 100 тис книг

• > 200 тис матеріалів конференцій

• 16 баз даних 

• > 34 тис журналів

• > 175 млн документів

• 130 мов

• > 1,8 млрд посилань

• > 35 млн патентних родин



Clarivate
НЕ  видавець

наукових журналів

> 21 000
найвпливовіших журналів: 

>13500 SCIE, SSCI, AHI
>7800 видань у ESCI
Core Collection WOS

Постійний моніторинг 
відібраних видань!

http://mjl.clarivate.com/

Скільки в WoS (Core Collection) видань?
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Формування бази даних
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Web of Science Core Collection

статтья
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Доступ до Web of Science в 
установі та як працювати поза 
межами установи? 
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Доступ забезпечено МОН України
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https://dntb.gov.ua/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%

d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%96%d1

%8f/international-db-dntb

відповідно до Наказу 

Міністерства освіти і 

науки України від 29 

травня 2020 р. № 721 

«Про надання доступу 

закладам вищої освіти і 

науковим установам до 

електронних наукових баз 

даних та визнання

такими, що втратили

чинність, деяких наказів

Міністерства освіти і 

науки України».

https://drive.google.com/file/d/1BTk2ug2a3QytxFwXYtbCLYl7dRxX5nbz/view


Web of Science: вхід на платформу

https://youtu.be/TPHiWifVbec
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https://youtu.be/TPHiWifVbec


Працювати позамежами інституту

Реєстрація

Один логін

пароль для трьох

ресурсів: 

Web of Science, 

EndNote, 

Publons
16



Для 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



Алгоритм пошуку та аналізу літератури
у Web of Science Core Collection: 

– оператори пошуку, 

– символи скорочення та заміни

20
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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?



Старий інтерфейс
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Платформа Web of Science 
Старий інтерфейс
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https://youtu.be/pteOLDqqviE



Новий інтефейс
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Новий інтерфейс
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Вже доступний?
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Майже



Довідка
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Символи скорочення та заміни
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Ресурси, поля, типи пошуку
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Поля пошуку
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Результати
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https://www.webofscience.com/wos/woscc/general-

summary?q=W3siZiI6IlRTIiwidCI6IigoKCpDb3JvbmF2aXJ1cyogb3IgXCJjb3Jvbiogdmly

dXMqXCIgKSBuZWFyLzMgKDIwMTkgb3IgXCJuZXcgdHlwZVwiIG9yIG5vdmVsIG9yIF

d1aGFuKSkgb3IgXCJjb3ZpZC0xOSpcIiBvciBcIioyMDE5LW5Db1YqXCIpIn1d



Повідомлення про нові роботи
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Редагування
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Запис про публікацію
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EndNote Click
https://kopernio.com/

36



Запис статті
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Аналіз та 
збереження
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Партнерства
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Обрані країни
Розширений пошук
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Панель результатів
Установи

Гранти
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Звіти поцитуванню
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Історія пошуку
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Розширений пошук
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Розширений пошук
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Можливості і функції EndNote
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EndNote

Експорт 
WoS
Бібліотеки
Google Scholar
Заповнити картку

Формування каталогу 
Поділитися
Додавання повних текстів

Оформлення статей 

Зберегти Створити

Знайти



Версіі EndNote
ENDNOTE X8

ENDNOTE
ONLINE

ENDNOTE 
BASIC

Десктоп версія
Безкоштовно з 
Web of Science

Безкоштовно

Reference storage Не обмежено Не обмежено 50000

Attachment storage Не обмежено 2 Гб 2 Гб

Available formatting styles 6000+ 4000+ 21

Integration with MS Word ✓ ✓ ✓

One-click “Find full text” ✓

PDF search and annotation ✓

Create your own formatting 
styles ✓



Перехід до 
EndNote з
Web of Science
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Панель інструментів EndNote
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Знайти, зібрати
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Зберегти в EndNote
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Зберегти з нового і
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EndNote

За замовчуванням, збережені записи додаються в папку unfiled 



Створіть власний зручний каталог

Маєте зручну, власну бібліотеку, літератури за вашою темою



Нова тека
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Прибрати зайве
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Імпорт з сайту журналу
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Завантажити
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Імпорт з гугл академії
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Перевірити запис
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Collect
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Новий запис
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Зверніть увагу
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Знайдіть роботу в теці невідсортовані
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Organize

66

Format



Cтилі оформлення
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ChicagoHarvard

APA Turabian

У тексті прізвище 

автора і дата в 

дужках (Watson, 

1953).

в алфавітному 

порядку (за 

прізвищем першого 

автора)

Порядковий номер 

посилання вказується в 

тексті в дужках [1]

Vancouver

IEEE AIP ГОСТ

інженерія, інформаційні 

технології, медицина, 

фармакологія, наука

мистецтво, дизайн, 

економіка, педагогіка, 

інженерія, медицина, 

фармакологія, наука

мистецтво, право,

історія

Верхній індекс в 

тексті статті1, 

внизу кожної 

сторінки деталі 

цитування

в алфавітному 

порядку (за 

прізвищем 

автора)

Іноді вказується 

бібліографія

Автор-дата Нумерований Примітки

нумерований, 

за мірою згадування у 

тексті

приклади

список літератури

оформлення посилання



Як в один клік все поміняти



Оформлення статті
Скачати та встановити плагін Cite While You Write



EndNote в Word

• Закладка EndNote 

починаємо



Закладка EndNote в Word



Додати посилання до тексту



Обрати джерело

• Пошук за автором 
словом з назви або
резюме (якщо його
збережено)



Результат

• Посилання в тексті та 
перелік літератури

74



Стилі
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ДЕТАЛІ НА ВЕБІНАРАХ

https://clarivate.ru/webinars

https://clarivate.ru/webinars%2018-28
https://clarivate.ru/webinars%2018-28


Автори
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Автори
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Профіль автора
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Publons
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Publons
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Науковці України
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Науковець у 
Publons
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Метрики
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Ваша приватна сторінка

Publons
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• Web of Science

• ORCID

• doi

Додайте публікації до Publons
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Перевірте чи все додано
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Довідкова інформація
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Сертифікат
8 січня на вказану при 
підключенні електронну 
пошту 

Якщо було прослухано 
БІЛЬШЕ 90% основного часу 
вебінару

15:15–16:45

89
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Найближчі вебінари українською
14 січня 2021 12:15–13:00 Essential Science Indicators 

Оглядовий 45 хвилинний вебінар-демонстрація можливостей аналітичного інструменту Essential Science Indicators в 

якому представлені високоцитовані роботи з більш ніж 12 тисяч видань, які відносяться до 22 категорій і у порівнянні з 

роботами того самого типу, дати публікації та предметної галузі протягом останніх 10 років потрапляють до 1% цитувань. 

Дозволяє проводити аналіз високоцитованих авторів, установ, країн, журналів. 

Реєстрація: https://bit.ly/3rmToxG

14 січня 2021 16:15–17:15 Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися помилки
Важливим етапом наукової діяльності є оприлюднення отриманих даних. З появою електронних видань, відкритого доступу, 
створення видання технічні аспекти не є досить складними. В деяких країнах формалізуються вимоги до видань в яких мають бути 
оприлюднені результати що виносяться на захист або отримання наукових звань. Мета цього в кращому представленні науковій 
спільності здобутків науковців. Проте часто через відсутність досвіду, науковці як молоді так і з досвідом стають жертвою хижацьких 
видань, які з’явилися у відповідь та вимоги ринку, не є майданчиками для обміну досвідом а часто є або піратськими копіями знаних 
видань, або намагаються під них мімікрувати. Публікація в хижацьких виданнях це втрата результатів, часу, грошей і найголовніше 
репутації. Протягом вебінару обговоримо основні типи хижацьких видань, на що варто звернути увагу при доборі видання, як 
перевірити індексацію видання у наприклад Web of Science Core Collection
Реєстрація: https://bit.ly/2M3XYkl

28 січня 16:15–17:15 Web of Science Core Collection у новому інтерфейсі
Новий рік тішить нас новим інтерфейсом Web of Science Core Collection. На онлайн демонстрації перевіримо чи всі знайомі функції 
доступні лише однієї - головної бази на платформі, дізнаємося що очікувати від прийдешніх оновлень, як формувати, редагувати 
запит за певною темою, використання символів скорочення та заміни, зберігати результати в тому числі обирати видання для 
публікації, аналізувати їх через створення звітів по цитуванню робіт та пов’язаних записів. Формування списку відмічених публікацій. 
Не залишаться без відповіді всі питання які буде поставлено в реєстраційних анкетах
Реєстрація : https://bit.ly/3nIGN5H

https://bit.ly/3rmToxG
https://bit.ly/2M3XYkl
https://bit.ly/3nIGN5H


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

✓ 2 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


Англійською

https://clarivate.com/
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https://clarivate.com/webofsciencegroup/training/

https://www.facebook.com/clarivate

https://clarivate.com/


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

https://clarivate.com/ru/webinars/

93
https://youtu.be/YOaVONRWRFE

Сертифікати за серії

або спеціалізовані вебінари

https://clarivate.com/ru/

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


Інформація українською

Clarivate Analytics українською

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/

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

http://Clarivate.ua

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/
https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg


Корисні посилання

webofscience.com

my.endnote.com

Clarivate.com

youtube.com/WOKtrainingsRussian

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/


© 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


