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o Як ви використовуєте Web of Science?

o З якими питаннями до вас приходять колеги?

o Де берете відповіді?

o Які ресурси рекомендуєте? 

o Чи активували EndNote ResearcherID

o Які питання є щодо пошуку за автором, організацією або 
розширеним?

o Знайдіть публікації Хорхе Гірша

o Побудуйте звіт по цитуванню 

o Визначте індекс Гірша 

Запитання до учасників
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Реферативна

Мультидисциплінарна
Наукометрична

За передплатою

Міжнародна 

Платформа з 15
базами даних

• > 21 тис журналів

• Три спеціалізовані індекси

• SCIE, SSCI, AHCI

• Мультидисциплінарний ESCI

• > 11 тис має імпакт фактор

• > 73 млн документів

• > 1,4 млрд посилань

• > 100 тис книг

• > 200 тис матеріалів конференцій

Web of Science Core Collection

• > 34 тис журналів

• > 150 млн документів

• > 35 млн патентних родин

• Глибина архіву 1864
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Web of Science
Core Collection

SCIE – архів з 1898
SSCI – архів з 1900
AHCI – архів з 1975

CPCI – архів з 1990
BkCI – архів з 2005

IC – архів з1993
CCR – архів з 1985

Russian Science Citation Index
архів з 2010

CABI
архів і 1910

FSTA
архів з 1969

Inspec
архів з 1898

MEDLINE
архів з 1950

Zoological Record
архів з 1864

Data Citation Index
архів з 1900

Derwent Innovations Index
архів з 1963

BIOSIS Preview
BIOSIS Citation Index
архіви з 1926

Chinese Science Citation Index
архів з 1989

SciELO Citation Index
архів з 2002

ESCI архів з 2005

KCI - Korean Journal Database
архів з 1980

Current Content Connect
архів з 1989

Biological Abstracts
архів з 1926

Платформа Web of Science
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Де порахувати impact factor

для

o SCIE 

o SSCI

За
Web of Science (Core Collection)

2015 2016

2017

IF2017=

кількість цитувань у 2017
статей опублікованих в 2015─2016

кількість статей у 2015 і 2016

2017

2017

Де не треба цього робити і чому

Архів метрик що вводять в оману від Джефрі
Біла тут
https://web.archive.org/web/2017011117231
1/https://scholarlyoa.com/other-
pages/misleading-metrics/

https://web.archive.org/web/20170111172311/https:/scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/
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Чи може бути у журналу з лінгвістики імпакт фактор?

Linguistics
SSCI
covers resources relating to all theoretical and 
applied aspects of linguistics, including 
phonetics, phonology, morphology, syntax, and 
semantics. The category also includes 
resources dealing with language as a social 
phenomenon such as sociolinguistics, language 
acquisition and education, psycholinguistics, 
computational linguistics, corpus linguistics, 
semiotics and the relationship between 
memory and language.

Language & Linguistics
AHCI
covers resources relating to theoretical, literary 
and historical linguistics as well as stylistics and 
philology.

так

ні



7

o Квартиль – категорія наукового журналу, що залежить від 
його бібліометричних показників, які вказують на рівень 
його цитованості

o Виділяють чотири квартилі : 

o Найвищий ─ Q1, найнижчий ─ Q4 

Квартилі журналів

Фізиків і ліриків “поміряти” лише квартилями



h-індекс ученого, який опублікував N

статей, дорівнює h, якщо:

✓h його статей одержали

не менше h цитувань

✓решта N–h його статей -

не більше h цитувань

№ 
статті

Кількість 
цитувань

1 100

2 56

3 34

4 27

5 34

6 10

7    ≤ 9

8 7

9 3

10 1

11 1

12

13

0

0

Кіл-ть статей

К
іл

ь
к
іс

ть
 ц

и
ту

в
ан

ь

h-index

2005
Чи може бути індекс Гірша у статті? (h-index) J. E. Hirsch

Можна розрахувати для
Вченого 
Групи вчених 
Журналу
Наукової установи 
Країни
Всього, що має статті та цитування

Величина залежить від бази даних 
за якою розраховується
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http://images.webofknowledge.com/WO
KRS522_1R3/help/WOS/hp_subject_cate
gory_terms_tasca.html

Журнали по історії з імпактом? 

254 категорії Web of Science

History
resources that are primarily concerned with political, 
social, and economic history. This category also includes 
history resources that focus on a particular group, 
country or geographic area. 
History & Philosophy Of Science
resources on the history of scientific disciplines including 
medicine and technology, as well as resources on the 
philosophical and social studies of science.
History of Social Sciences
includes resources on the history of such disciplines as 
business, economics, education, sociology, law, and 
psychology.
Area Studies
Business
Cultural Studies
Education & Educational Research
Ethnic Studies
Family Studies
Geography
Industrial Relations & Labor
Political Science
Psychology, Multidisciplinary
Archaeology, Art, Cultural studies, Dance, Humanities, 
Multidisciplinary, Language & Linguistics, Literary 
Theory & Criticism, Medieval & Renaissance Studies, 
Religion …

http://mjl.clarivate.com/scope/scope_scie/



Кабінет користувача і 
доступ?
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Web of Science: вхід на платформу

https://youtu.be/TPHiWifVbec

https://youtu.be/TPHiWifVbec
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Реєстрація (як мені працювати вдома)

Одна реєстрація на чотири ресурси ! Web of Science, 
EndNote, ResearcherID, Publons
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Знайомство з інтерфейсом
WoS JCR EndNote довідка

InCites PublonsESI профіль мова
Kopernio

Хто помітив зміни на платформі?
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Довідка, буде обраною мовою і релевантною до сторінки пошуку
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Символи скорочення – дають більше, а
використання AND – менше результатів 

*

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

NB!

оператори



16

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?
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Оберіть ключове(і) слов(о)а
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РезультатиУточнення результатів

Отримані результати

цитування
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Хто в Канаді досліджує 
політичні рухи в 
Україні?

Які фонди фінансували
ці дослідження?

Хто є лідером з 
досліджень екологічної
безпеки?

В яких журналах 
публікували роботи по 
украънською?

Де знайти 
рецензента/партнера 
для досліджень?

Як? - Комбінуйте фільтри!

На що можемо отримати відповідь
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База даних Web of Science Core Collection: складання пошукового запиту, 

уточнення запиту і аналіз результатів пошуку

Завдання Контрольне питання / результат

Провести 

пошук по полю 

«Тема» (Topic) 

з 

використанням 

панелі 

уточнення 

пошуку 

«Уточнение

результатов» 

(Refine results). 

Проведіть пошук публікацій по полю «Тема» за вашою темою. 

Альтернатива: проведіть пошук за ключовим словом «pollution». В панелі 

«Уточнение результатов» введіть додаткові ключові слова пошуку 

«urban air».

Уточніть пошук, використовуючи такі розділи панелі «Уточнение

результатов»:

•Категоріі Web of Science (Web of Science Categories): виберіть категорії 

Engineering Environmental и Engineering Civil

•Типи документів (Document Types): Articles, Proceedings Papers

•Роки публікації (Publication Years): 2009-2018.

Скільки публікацій залишилося у Вашому списку результатів пошуку?
Аналіз 

результатів 

пошуку з 

використанням 

панелі«Уточне

ние 

результатов».

Поверніться до результатів Вашого пошуку і проведіть аналіз за 

допомогою різних розділів панелі «Уточнення результатів» і знайдіть:

•7 журналів де найчастіше публікуються матеріали з даної тематики;

• 6 авторів з максимальною кількістю публікацій;

• 3 організації найчастіше фінансували дослідження з даної тематики.

Сортування 

результатів 

пошуку.

Яка публікація є найбільш цитованої? Скільки у неї цитувань на даний 

момент?
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Аналіз результатів
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Відсортувати результати за параметрами і зберегти

Збереження інформації
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Звіти по цитуванню
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o Назва

o Автори! (+ контакти, ResearcherID, Orcid)

o Установи!

o Резюме

o Ключові слова (+)

o Журнал

o Література

o Цитування

o Повідомлення 

цитування

Резюме статті

А повний текст?
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База даних Web of Science Core Collection: робота з результатами пошуку. Робота в 

профіліWeb of Science.

Завдання Контрольне питання / результат

Ознайомитися з 

елементами повного 

запису Web of Science 

Core Collection

Зайдіть в повний запис самої цитованої статті. Знайдіть її ідентифікаційний 

номер WoS (accession number). У новій вкладці спробуйте знайти її за цим 

номером, вибравши відповідне поле пошуку.

Чи є у журналу, в якому опублікована дана стаття, імпакт-фактор? Яке його 

значення?

Спробуйте знайти повний текст статті на сайті журналу і в наукових ресурсах 

відкритого доступу.

Ознайомитися з 

функцією анализа

результатов (Analyze

results).

За допомогою кнопки «Анализ результатов» складіть список організацій, вчені з 

яких найбільш активно публікуються на зазначену тематику (виставте поріг 

публікацій 10). Зверніть увагу на процентне співвідношення результатів. Чи є в 

цій галузі явні лідери?

Ознайомитися з 

функцією збереження 

історії пошуку та 

розділом История поиска 

(Search History), 

функціями налаштування 

сповіщень.

Налаштуйте повідомлення про появу нових статей за обраним запитом.

Поверніться до самої цитованої статті на цей запит (альтернатива: знайдіть 

свою статтю, опубліковану в журналі, індексованих в WoS) і налаштуйте 

сповіщення про появу нових цитувань для обраної статті.
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Збереження результатів
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EndNote

WoS

Бібліотек

Google Scholar

- Експорт 

- Заповнити картку

Формування каталогу 

Поділитися

Додавання повних текстів

Оформлення статей Пошук журнала

Organize Format Match

Collect
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Експорт з Web of Science
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Оптимізація колекції EndNote
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Створення теки
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Вкладка Collect – копіювання джерел
з он-лайн каталогів бібліотек



32

Або створіть запис власноруч

Типи даних залежать від джерела
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Створіть власний зручний каталог

Маєте зручну, власну бібліотеку, літератури за вашою темою
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Вкладка Organize – керування спільним доступом
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Робота з бібліографією в EndNote online

Завдання Контрольне питання / результат

Зберегти посилання з 

бази даних Web of 

Science в бібліотеці 

EndNote online

Відкрийте будь-який з раніше збережених пошуків в Web 

of Science і скопіюйте десять найбільш часто цитованих 

статей з результатів цього пошуку в бібліотеку EndNote 

online.

Створити нове 

посилання за 

допомогою функції 

New Reference.

За допомогою функції New Reference створіть 

посилання на свою власну чи будь-яку іншу публікацію 

українською мовою. Додайте до неї будь-який текстовий 

файл або зображення у вигляді додатку.

Створити нове 

посилання за 

допомогою функції 

Online Search.

За допомогою функції Online Search знайдіть в каталозі 

будь-якої бібліотеки інформацію про будь-яких двох 

монографіях по вашій предметної області. Збережіть ці 

посилання.

Опрацювати 

управління групами 

посилань.

Створіть групу посилань за своєю предметною областю і 

перемістіть туди всі збережені посилання. Надайте 

доступ до цієї групи посилань кому-небудь з Ваших 

колег.
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Просте оформлення статті!
Cite while you write
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EndNote в word

Закладка EndNote 
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Додаємо цитування
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Додавати, міняти, видаляти посилання дуже просто
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Обираємо формат видання
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Зміна стилю оформлення статті
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Оформлення бібліографії та посилань в тексті з і використанням 

модуля Cite-While-You-Write для Microsoft Word

Завдання Контрольне питання / результат

Ознайомлення з панеллю 

Cite-While-You-Write.

Налаштуйте модуль для роботи з Вашим профілем 

EndNote online (пропишіть свої логін і пароль).

Встановіть стиль оформлення посилань. 

Відпрацювання функції 

додавання посилань 

Insert Citations.

Використовуючи свою бібліотеку EndNote online, додайте 

в текст не менше 5 посилань за допомогою кнопки Insert

Citations. Створіть не менше 3 комбінованих посилань.

Зміна та налаштування 

відображення посилань в 

тексті. Зміна стилю 

оформлення посилань в 

тексті 

Змініть текст і положення посилань в ньому і виправте 

порушення.

Змініть стиль оформлення посилань.

Завершальний етап 

роботи перед відправкою 

статті в журнал

Створити резервну копію з автоматичним 

форматуванням. У новій копії документа для подачі в 

журнал додайте назву списку бібліографії, поміняйте 

накреслення шрифту.
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o SCIE

o SSCI

Імпакт фактор
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Пошук певного видання або категорію науки
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Журнали певних країн
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Щорічні звіти за цитуванням журналів Journal Citation Reports

Завдання Контрольне питання / результат

Тематичні 

категорії 

журналів

Використовуючи вкладку «Categories by Rank», знайдіть цікаву для вас предметну 

категорію. Порівняйте її з суміжними і відрізняються предметними категоріями за 

наступними показниками: кількість журналів, імпакт-фактори.

Налаштування 

показників і 

експорт 

результатів

Перейдіть до списку журналів в знайденої предметної категорії. Який найвищий 

показник імпакт-фактора в цьому списку?

Включіть в відображаються показники нормалізований ейгенфактор (normalized 

eigenfactor). Збережіть список повністю в форматі Excel.

Пошук журналу і 

робота з повним 

записом 

журналу.

У розділі Journals by Rank знайдіть цікавить вас журнал (Альтернатива: Journal of 

Historical Geography).

За повного запису знайденого журналу визначте:

Вихідні дані журналу,

Всі показники цитованості журналу, включаючи імпакт-фактор, нормалізований 

eigenfactor і процентиль.

Рейтинг журналу в своїх тематичних категоріях.

Підбір журналу 

по країні, 

тематичної 

області і іншим 

параметрам

Використовуючи панель зліва, підберіть журнали по цікавить вас предметної 

області, країні видання, квартиль або діапазону імпакт-факторів. (Наприклад: всі 

журнали, публікуються в Україні, скільки з цих журналів з фізики, до яких квартилів

во и відносяться).
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• варіації транслітерації прізвища

• Однофамільці – ускладнюють ідентифікацію, особливо якщо працюють 

в одній галузі і одній установі

Чому складно оцінювати здобутки науковця?

VASSETZKY YS 61

VASSETZKY Y 35

VASSETZKY ES 4

VASETSKY ES 3

VASETSKY Y 4

VASETSKY ES 3

VASETSKII YS 1

VASETSKII ES 4

VASETSKIJ VA

VASETSKII YS

VASETSKII ES

VASETSKI SG

VASSETZKY YS

VASSETZKY Y

VASSETZKY ES
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o Оцінити що вам/установі він дає

o Представлення робіт 

o Всіх чи лише з певної бази?

o Показати повні тексти?

o CV

o Метрики

o Спілкування з колегами

o Коректність метаданих

o Поширення робіт

o Витрати на заповнення та підтримання

o Інтеграція з іншими ресурсами

o Спеціалізація

Як визначити які профілі мені потрібні
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Чи можлива точна автоматична індексація унікального автора?

Scopus Author Identifier - unique number for documents written 
by the same author. Algorithm - based on a certain criteria. If a 
document cannot be confidently matched - it is grouped 
separately. So, more than 1 entry for the same author.

Google Scholar - search across many disciplines and sources: 
articles, theses, books, abstracts and court opinions, from 
academic publishers, professional societies, online repositories, 
universities and other web sites.
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Точний аналіз
здобутків
науковця
за Google 
Академія
все ще 
неможливий

Двічі/тричі зараховані 
посилання

Індекс Гірша

Профілі автора з 2012

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1212/1212.0
638.pdf

Manipulating Google Scholar Citations 
and Google Scholar Metrics: simple, easy 
and tempting 
By Emilio Delgado López-Cózar (2012)

Неточність і просте
маніпулювання
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Ознака ResearcherID ORCID

Постійний ідентифікатор Так Так

Профіль Так Так

Перелік публікацій Так Так

Розрахунок цитувань Так НІ

Контроль автором
Делегування адміністратору

Так
Так

Так
Так 

Імпорт записів Orcid
EndNote

Web of Science
Ris file

ResearcherID
CrossRef
Scopus

інші

Експорт записів Orcid
текстові редактори

ResearcherID

Належить

ResearcherID vs ORCID
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Ідентифікатор вченого, безкоштовний ресурс, дозволяє:

1. Представити всі власні публікацій

2.  Знайти вчених, груп авторів за темою досліджень

3. Оцінити науковця за Web of Science (кількість статей, цитувань, 

індекс  Гірша) 

4. Інтегрований з Orcid

http://www.researcherid.com/
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Оцінка діяльності  ResearcherID

Україна 12 місце у світі за кількістю профілів 
www.Researcherid.com
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Стартова сторінка ResearcherID

http://www.researcherid.com/
Можливості ResearcherID для науковця та адміністратора
https://www.youtube.com/watch?v=PssRxb6ULhk

https://www.youtube.com/watch?v=PssRxb6ULhk
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Починаємо реєстрацію

http://www.researcherid.com
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Заповнюємо анкету
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Дозаповнюємо
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Всі поля з зірочками є обов'язковими!

зверніть увагу які знаки і символи мають 
бути у паролі

Запишіть і збережіть логін і пароль а також кодові цифри і питання  

За наявності в установі передплати до Web of Science цей логін і пароль є
доступом до вашого кабінету в Web of Science та EndNote on-line з 
розширеними можливостями
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Додаємо верифікаційний номер
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Вітаємо профіль створено
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Можемо синхронізувати з Orcid
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ORCID
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з 2012 року
16 цифр, що змінюють наше життя

http://orcid.org/

http://orcid.org/0000-0003-1115-3742



63

Якщо не мали ORCID – створюємо або заходимо у наявний 
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Реєструємося в ORCID
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Можуть знайти схожі профілі будьте обережні не захопіть чужий!



66

30 секунд реєстрації але «пустий» профіль
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Експорт статей в  ORCID і чому не варто додавати їх вручну
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Ваші профілі пов'язані можна перенести інформацію з 
ResearcherID
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Але спочатку необхідно заповнити профіль
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Додавання інформації
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Ключові слова, теми, приватність



72

Установа, пропишіть офіційну назву!
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Заповнюємо
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Варто переглянути і додати публікації 
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Знайти автора (базовий пошук)
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Автоматично ResearcherID не додає публікації –оновлюйте



77

Пошук за автором
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Документи і групи



79

Передати до ResearcherID чи продивитися документи
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Перехід в ResearcherID або створення його
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Авторизація
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Відправлення даних
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Виконано
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Якщо необхідно редагувати
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Редагування переліку 
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Через EndNote

Папка My Publications в EndNote сінхронізована з ResearcherID
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Знайти і прибрати повтори 
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Запис публікації в EndNote (Як додати статтю власноруч)

Можна додати інформацію про всі свої роботи – написані будь-якою мовою 
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Звіт за цитуванням для статей що в WoS CC

Citation Distribution by Year Graph: This graph shows how many citations were 
made each year to items in the publication list from the Web of Science Core 
Collection.
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ResearcherID
демонструє
співпрацю і 
цитування
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Реклама ваших результатів
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Повільно про профілі

https://youtu.be/PssRxb6ULhk

https://youtu.be/PssRxb6ULhk
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База даних Web of Science Core Collection: пошук за автором і показники цитування

Завдання Контрольне питання / результат

Знайти публікації Єгора Сергійовича 

Васецького, використовуючи базовий 

пошук, символи усічення і панель 

«Уточнення результатів».

Скільки знайшли:

варіантів написання прізвища та імені автора?

публікацій автора?

Провести пошук публікацій Є.С 

Васецького з використанням функції 

Author Search

Скільки авторських груп публікацій (Record Sets)?

Відсортувати список робіт автора за 

кількістю цитувань і провести його 

аналіз за допомогою панелі 

«Уточнение результатов»

Яка найбільш цитована стаття автора?

Який імпакт-фактор журналу, де ця стаття була 

опублікована?

У яких журналах найчастіше публікувався автор?

Виступи автора на яких конференціях проіндексовані в 

Web of Science?

Які статті автор опублікував в 2010 році?

Створити звіт за цитуванням автора Знайти такі показники:

загальна кількість цитувань

середня кількість цитувань однієї статті

індекс Хірша

Скільки разіроботи автора було процитовано у 2007 році?



Хижацькі видання



Як вберегтися від 

сміттєвих видань?

✓Читати!!!

✓Перевіряти

✓Не довіряти сайтам і розсилкам

Що таке публікація у 

хижацьких виданнях?
Втрачені 

✓Результати

✓Гроші

✓Час

✓РЕПУТАЦІЯ

Обережно!!!!



«МЕНІ НАДІСЛАЛИ ПЕРСОНАЛЬНЕ 
ЗАПРОШЕННЯ!!!»

Dear Researcher,
We invite you to submit manuscript(s) for publication. Our objective is to inform author of the 
decision on their manuscript(s) within weeks of submission. After acceptance paper will be published 
in the current issue within 24 hours. Please share this information to your friends, colleagues and 
faculties also…
All manuscripts are reviewed by the Editorial Board and qualified reviewers. Decisions will be made 
as rapidly as possible, and the journal strives to return reviewers’ comments to authors within one 
weeks.
International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB) 
ISSN: 2456-1878
DOI: 10.22161/ijeab
Impact Factor: 2.014
Thomson Reuters ResearcherID: E-2759-2017
Note: Kindly submit research articles to:
:http://www.ijeab.com/submit-paper/
or mail us at editor.ijeab@gmail.com

website. www.ijeab.com

Відсутній!!

https://dx.doi.org/10.22161/ijeab
http://www.ijeab.com/submit-paper/
mailto:editor.ijeab@gmail.com
http://www.ijeab.com/
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ResearcherID у журнала?

ResearcherID provides a solution to the author ambiguity problem within the scholarly 

research community. Each member is assigned a unique identifier to enable researchers 

to manage their publication lists, track their times cited counts and h-index, identify 

potential collaborators and avoid author misidentification.

Your ResearcherID information integrates with the Web of Science and is ORCID 

compliant, allowing to claim and showcase your publications from a single one account. 



Слідкуйте за руками!

Імпакт фактор?



Информация об издании
Условия публикации статьи

Порядок подачи материалов для 

публикации в журнале

•Заполнить анкету автора на сайте 

журнала (ссылка ниже)

•Прислать статью, подготовленную для 

публикации, на электронный адрес редакции

•О результатах рецензирования Вас уведомят 

по почте в течение 2-х рабочих дней

Тематические рубрики журнала

•Химические науки

•Геологические науки

•Сельскохозяйственные науки

•Экономические науки

•Филологические науки

•Юридические науки

•Медицинские науки

•Ветеринарные науки

•Архитектура

•Военные науки

•Политические науки

•Науки о Земле

•Физико-математические науки

•Биологические науки

•Технические науки

•Исторические науки

•Философские науки

•Географические науки

•Педагогические науки

•Фармацевтические науки

•Искусствоведение

•Психологические науки

•Социологические науки

•Культурология

До 14.04.2017 (включительно) открыт 

прием материалов для публикации в 

четвертом номере польского 

научного журнала

ISSN 0548-7110

Журнал был основан в 2016 году. 

Основателями журнала являются 

представители научного сообщества 

Польши и близлежащего зарубежья.

http://www.slg-journal.com/about-us
http://www.slg-journal.com/registration-and-payment


Лімітована дата подачі статті



Редколегія поляки, статті будь-якою 

мовою 



Обережно підробки

По материалам  проф С. Арбузовой, научный комитет Украины



Як вони виникають



Дивіться уважно



Адреса видавництва



Справжне видання



Схожі назви

Founded in 1965, SAGE is a leading 
independent, academic and professional 
publisher of innovative, high-quality content.
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В Web of Science

Базовий пошук

Розширений пошук

В Journal Citation Report

Master journal list 

http://mjl.clarivate.com/

Як перевірити чи індексується видання Web of Science
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Перевірка
в Web of Science

Базовий пошук

За назвою
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Результат
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Розширений

Перевірка Web of Science Core Collection

IS= За ISSN
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Journal Citation Report
ЛИШЕ для SCIE и SSCI

Поиск журнала по  названию или ISSN 

Есть ли и какой импакт фактор
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Де перевірити якщо немає доступу до Web of Science?

http://mjl.clarivate.com/
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У якого з видань є імпакт фактор? Публікація у якому зарахується 
для кандидатської?

Web of Science Core Collection
Arts & Humanities Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Emerging Sources Citation Index

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX


Знайти роботи організації
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Обирайте роботу з профілем організації
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Вибрати з переліку
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Пошук робіт організації
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Роботи, аналіз, цитування 



Знайти роботи організації за 
певні роки
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Обрати необхідні роки
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Зберегти в EndNote
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Роботи в Unfiled
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Створюємо папку
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Список документів за обраним форматом



126

o Не всі варіанти буде 
враховано

o Неточні результати

o Довгий/складний пошук

o Не всі можливості для 
подальшої

Якщо у організації не створено профіль



Знайти роботи організації
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Оператор точного пошуку SAME

SAME
Лише в межах поля адреса (Address). Всі 

слова в межах однієї адреси

Ad=Odessa

ad=(tech* odessa) and cu=usa

ad=(tech* same odessa and usa)
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Зібрати роботи установи в одній вибірці

AD=((med* or teсhnol*) same viteb*)



130

Зберігти в файл іншого формату
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Повний запис, звичайний текст (по 500 шт)
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“спеціальний” exel

https://drive.google.com/file/d/0B0QsrPel8fUoT0RRcWNHZkF4YjQ/
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Дозволити макроси
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Отримані адреси 

Оберіть свої і надішліть нам
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https://drive.google.com/file/d/0B0QsrPel8fU
oT0RRcWNHZkF4YjQ/

Отримані варіації відправити

Pavel.Kasyanov@Clarivate.com

mailto:Pavel.Kasyanov@Clarivate.com
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Запис вебінару

https://youtu.be/Ghd4pgwD44Y

https://youtu.be/Ghd4pgwD44Y


137

Контрольне завдання

1. Створити профіль користувача в Web of Science
2. Зробити пошук у Web of Science Core Collection
3. Активувати EndNote
4. Зберігти кілька статей в EndNote on-line
5. Скачати та встановити плагін Cite While You Write™ Plug-In

(EndNote /Downloads)
6. В ворді знайти нову вкладку EndNote
7. При написанні тексту коли потрібно поставити посилання 

натиснути на EndNote
8. Обрати Insert citation
9. Знайти закладку стилі 




