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Web of Science

webofscience.com
Як це працює?

Вступ до Web of Science

https://youtu.be/TPHiWifVbec

Обираємо мову інтерфейсу
Довідка

Довідка, буде обраною мовою і релевантною до
сторінки пошуку

Персональний профіль

Один логін і пароль до WoS, EndNote, ResearcherID!!!

Обираємо базу даних

Залежить від умов передплати

Оберіть ключове(і) слов(о)а

N1

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. В панелі
«Уточнение результатов» введіть додаткові ключові слова пошуку
Уточніть пошук, використовуючи такі розділи панелі «Уточнение
результатов»:
Категоріі Web of Science (Web of Science Categories): виберіть категорії
Типи документів (Document Types): Articles, Proceedings Papers
Роки публікації (Publication Years): 2012-2017.
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?

База даних Web of Science Core Collection: робота з результатами пошуку. Робота в
профіліWeb of Science.
Завдання
Контрольне питання / результат
Ознайомитися з
Зайдіть в повний запис самої цитованої статті. Знайдіть її ідентифікаційний
елементами повного
номер WoS (accession number). У новій вкладці спробуйте знайти її за цим
запису Web of Science
номером, вибравши відповідне поле пошуку.
Core Collection
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
За допомогою кнопки «Анализ результатов» складіть список організацій,
функцією анализа
вчені з яких найбільш активно публікуються на зазначену тематику
результатов (Analyze
(виставте поріг публікацій 10). Зверніть увагу на процентне співвідношення
results).
результатів. Чи є в цій галузі явні лідери?
Ознайомитися з
Налаштуйте повідомлення про появу нових статей за обраним запитом.
функцією збереження
Поверніться до самої цитованої статті на цей запит (альтернатива: знайдіть
історії пошуку та
свою статтю, опубліковану в журналі, індексованих в WoS) і налаштуйте
розділом История
сповіщення про появу нових цитувань для обраної статті.
поиска (Search History),
функціями
налаштування
сповіщень.
№2

№3
Робота з бібліографією в EndNote online
Завдання
Контрольне питання / результат
Зберегти посилання з Відкрийте будь-який з раніше збережених пошуків в Web
бази даних Web of
of Science і скопіюйте десять найбільш часто цитованих
Science в бібліотеці
статей з результатів цього пошуку в бібліотеку EndNote
EndNote online
online.
Створити нове
За допомогою функції New Reference створіть
посилання за
посилання на свою власну чи будь-яку іншу публікацію
допомогою функції
російською мовою. Додайте до неї будь-який текстовий
New Reference.
файл або зображення у вигляді додатку.
Створити нове
За допомогою функції Online Search знайдіть в каталозі
посилання за
будь-якої бібліотеки інформацію про будь-яких двох
допомогою функції
монографіях по вашій предметної області. Збережіть ці
Online Search.
посилання.
Опрацювати
Створіть групу посилань за своєю предметною областю і
управління групами
перемістіть туди всі збережені посилання. Надайте
посилань.
доступ до цієї групи посилань кому-небудь з Ваших
колег.

№4

Оформлення бібліографії та посилань в тексті з і використанням
модуля Cite-While-You-Write для Microsoft Word

Завдання
Ознайомлення з
панеллю Cite-WhileYou-Write.
Відпрацювання
функції додавання
посилань Insert
Citations.
Зміна та
налаштування
відображення
посилань в тексті.
Зміна стилю
оформлення
посилань в тексті
Завершальний етап
роботи перед
відправкою статті в
журнал

Контрольне питання / результат

Налаштуйте модуль для роботи з Вашим профілем EndNote
online (пропишіть свої логін і пароль).
Встановіть стиль оформлення посилань.
Використовуючи свою бібліотеку EndNote online, додайте в
текст не менше 5 посилань за допомогою кнопки Insert
Citations. Створіть не менше 3 комбінованих посилань.
Змініть текст і положення посилань в ньому і виправте
порушення.
Змініть стиль оформлення посилань.

Створити резервну копію з автоматичним форматуванням. У
новій копії документа для подачі в журнал додайте назву
списку бібліографії, поміняйте накреслення шрифту.

№5
Завдання

Щорічні звіти за цитуванням журналів Journal Citation Reports
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
Пошук журналу і
робота з повною
записом
журналу.

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.
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
вони відносяться).

№6

профіль дослідника ResearcherID

Завдання
Ознайомитися з сайтом
researcherid.com. У розділі пошуку по
ResearcherID виконати пошук по країні /
ключовим словом і перейти на сторінку
обраного вченого.
Порівняти дані з публікацій в
ResearcherID і при пошуку по його
номеру в Web of Science.
Ознайомитися з можливостями
додавання записів в ResearcherID.
Ознайомитися з можливостями
управління профілю, видалення
помилкових публікацій.
Ознайомитися з
функціямиResearcherID Labs.

Контрольне питання / результат
Який номер у ResearcherID у Демченко АП?

Створіть свій список публікацій на ResearcherID,
додавши по можливості кілька статей з Web of
Science або інших баз даних.

У профілі АП Демченко уточніть, з вченими яких
країн у нього розвинені найкращі контакти, а в
яких країнах його роботи мають найбільше
визнання. Чи можна відтворити результати
аналізу в Web of Science?

