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План 

•Можливості «розширеного 
пошуку» у Web of Science 
•Що дає пошук у пристатейній 
літературі? 
•Як не пропустити важливу 
інформацію? 
•Чи можна знайти всі роботи 
науковця? 
•Як оптимізувати роботу з 
авторськими профілями? 



Які здобутки має авіаційний університет згідно даних 

Web of Science? 

А чи точно? – У вас є можливість перевірити! 

 



Користування Web of Science Core Collection 

Національним авіаційним університетом 
 2017 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-09-26/8079/1286.pdf 
 

 питання, технічний супровід за адресою dbservice@gntb.gov.ua 

Державна науково-технічна бібліотека України 

Які установи мають доступ до Web of Science за 
результатами конкурсу МОН через ДНТБ  
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Можливо не віримо що є доступ?  

Або не знаємо про можливість віддаленого доступу? 

webofscience.com 

N.B! З компьютера установи, що має доступ, 
Або за роумінговим доступом 

ТАК    

НІ 



Або не знаємо що воно таке? 

Наукометрична 

Реферативна 

Мультидисциплінарна 

За передплатою 

Міжднародна  

База даних 
• > 33 тис журналів на платформі 

• > 19 тис в Core Collection 

• > 11 тис має імпакт фактор 

• > 67 млн документів в Core Collection 

• > 1,3 млрд посилань 

• > 81 тис книг 

• > 191 тис матеріалів конференцій  

• > 70 млн патентів 

  



Що дає Web of Science 

• Масив наукової інформації з 1898 року 

• Можливість пошуку і аналізу  

• Збереження у форматі зручному для подальшого 
опрацювання 

• Точні наукометричні оцінки 
 

2014 2015 

2016 

IF2016= 

кількість цитувань у 2016 
 статей опублікованих в 2014─2015  

кількість статей у 2014 і 2015 

2016 

2016 

Публікації 
Цитування 
Індекс Гірша 



Web of Science 

З чого почати? 

webofscience.com 

https://youtu.be/TPHiWifVbec  

Вступ до Web of Science 

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


Обираємо мову інтерфейсу 

Довідка 



Довідка, буде обраною мовою і релевантною до 

сторінки пошуку 



Персональний профіль 

Або чи можу я працювати з дому 

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



Оберіть ключове(і) слов(о)а 



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 

drug resistance 
drug treatment 

medicine 

smoking health* 

NB! 

оператори 



Чому ми нічого не знайшли? 

• В Core Collection пошук лише англійською! 

• Правопис 

• Терміни та он-лайн перекладачі 

• Починати з основних ключових слів 

• “лапки” 

• Подумайте щодо синонімів і омонімів 



Отримані результати 

Статті з майбутнього? 
Результати 

Цитування 

Уточнення результатів 



На що можемо отримати відповідь Хто в Китаї досліджує 
інженерію поверхні? 
 
Які фонди фінансували 
візуалізацію 
навколишнього 
середовище? 
 
Хто є лідером з 
досліджень екологічної 
безпеки? 
 
В яких журналах 
публікували роботи по 
кібернетичним 
системам? 
 
Де знайти 
рецензента/партнера 
для досліджень? 

Як? - Комбінуйте фільтри! 



Резюме статті 

• Назва 

• Автори! (+ контакти, ResearcherID, Orcid) 

• Установи! 

• Резюме 

• Ключові слова (+) 

• Журнал 

• Література 

• Цитування 

• Повідомлення про цитування 

 

А повний текст? 



Знайти 
повний 

текст 

У видавця 

У відкритих джерелах 

У автора 
У видавця 
У відкритих джерелах 

за гроші або безкоштовно 



Автоматичні повідомлення.  

(Отримання інформації без зусиль) 

 

• Появу схожих документів (за ключовими словами)  

     (вчений, відділ, інститут, тематика) 

• Про цитування (довільної статті або масиву) 



Збереження результатів 



Порівняння версій EndNote 

ENDNOTE X8 
ENDNOTE 
ONLINE 

ENDNOTE 
BASIC 

Настольная 
версия 

Бесплатно с Web 
of Science 

Бесплатная 
версия 

Reference storage Не ограничено Не ограничено 50000 

Attachment storage Не ограничено 2 Гб 2 Гб 

Available formatting styles 6000+ 3900+ 21 

Integration with MS Word    

One-click “Find full text”  

PDF search and annotation  

Create your own formatting 
styles  



EndNote 

WoS 

Бібліотек 

Google Scholar 

- Експорт  

- Заповнити картку 

Формування каталогу  

Поділитися 

Додавання повних текстів 

Оформлення статей  Пошук журнала 

Organize Format Match 

Collect 



Створіть власний зручний каталог 

Маєте зручну, власну бібліотеку, літератури за вашою темою 

Створити нову папку назвати як зручно, будь-якою мовою 
Або  розмістити документ в тих що вже створено 



Вкладка Organize – керування спільним доступом 



Просте оформлення статті! 

Cite while you write Встановити плагін 



Додавати, міняти, видаляти посилання дуже просто 



Обираємо формат видання 

https://youtu.be/m7meoPIYzgY 

Як написати і опублікувати хорошу статтю? 

https://youtu.be/m7meoPIYzgY


Спектр можливостей пошуку 

 

• Базовий 

• Пошук у пристатейній 
літературі 

• Розширений пошук 

• Пошук за автором 

 Додаткові поля пошуку 
Часові проміжки  

Що передплачено 

• Додаткові бази 

https://youtu.be/5rTMXFfum8g 

Web of Science для біомедичних спеціальностей 



Що надруковано в певній галузі 

Advanced search  wc=Engineering, Aerospace 



Всі роботи з wc=Engineering, Aerospace  
Високоцитовані роботи  
і найпродуктивніші установи 



Чи цитувалася робота Дарвіна про походження видів? 



Обираємо ті що треба 



Чарльза Дарвіна – цитували, а Ваші роботи?  



Як знайти самого продуктивного автора? 



10 прізвищ, що написали > 600 тисяч статей за 119 років 



за останні 5 років схожа тенденція 

У світі проживає близько 7 мільярдів людей.. найпоширеніші прізвища 
Чи - понад 100 мільйонів осіб.  
Чжан - Майже 100 мільйонів людей. 
Ван - Близько 93 мільйонів чоловік  

в Китаї всього прізвищ трохи більше 3000. 
Але, близько 80 % населення вклалися, лише в сотню прізвищ 



Чому складно оцінювати здобутки науковця? 

•Важко вгадати варіації транслітерації прізвища 

•Однофамільці – ускладнюють ідентифікацію, особливо якщо 

працюють в одній галузі і одній установі 

 

 

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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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. 



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 



Що після публікації? 

 

• профіль ResearcherID 

• ORCID 

• профіль Google Scholar 

• профіль Researchgate.net 

• Інші за бажанням і потребою 

Самоархівування! 



Як визначити які профілі мені потрібні 

• Оцінити що вам/установі він дає 
• Представлення робіт  
• Всіх чи лише з певної бази? 
• Показати повні тексти? 
• CV 
• Метрики 
• Спілкування з колегами 
• Коректність метаданих 
• Поширення робіт 
• Витрати на заповнення та підтримання 
• Інтеграція з іншими ресурсами 
• Спеціалізація 

 



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 



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/ 



http://www.researcherid.com/ 

Стартова сторінка ResearcherID 

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

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


Нова компанія = новий бренд 

 Змінилося 

• Назва і логотип компанії 

• Фокус виключно на наукову 
інформацію 

 

IP & Science 

Не змінні 

• Інформаційні ресурси 

• Якість даних 

• Команда фахівців 

• Підтримка користувачів 

2017 



February 2017  

Ви маєте ResearcherID? http://www.researcherid.com 

Населення Португалії в 4 
рази менше України. 
 

Country N users 

USA 105051 

Russia 96814    

Brazil 92487    

China 88439    

Spain 64067    

India 37382    

United Kingdom 37031    

Australia 30930    

Italy 29845    

Germany 24414    

Japan  23155    

France 22601    

Turkey 22459    

Iran 22092    

Czech Republic 17664    

Portugal 17564    

Poland 16502    

Malaysia 16454    

Ukraine  15963    

Korea 13493    

22 November 2017  



Починаємо реєстрацію 

http://www.researcherid.com 



Заповнюємо анкету 



Дозаповнюємо 



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 



Додаємо верифікаційний номер 



Вітаємо профіль створено 



Можемо синхронізувати з Orcid 
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ORCID 

з 2012 року 
16 цифр, що змінюють наше життя 

http://orcid.org/ 

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



Якщо не мали ORCID – створюємо або заходимо у 

наявний  



Реєструємося в ORCID 



Можуть знайти схожі профілі будьте обережні не 

захопіть чужий! 



30 секунд реєстрації але «пустий» профіль 



Експорт статей в  ORCID і чому не варто додавати їх 

вручну 



Ваші профілі пов'язані можна перенести 

інформацію з ResearcherID 



Але спочатку необхідно заповнити профіль 



Додавання інформації 



Ключові слова, теми, приватність 



Установа, пропишіть офіційну назву! 



Заповнюємо 



Варто переглянути і додати публікації  



Знайти автора (базовий пошук) 



Знайти автора (пошук за автором) 



Збереження в ResearcherID 



Визначаємо повноту даних 



Додати знайдені у профіль 



Переглянути мої публікації 



Автоматично ResearcherID не додає статті – 

потребує регулярного оновлення 



Пошук за автором 



Пошук за автором 



Пошук за автором - групи 



Передали групи до ResearcherID 



Перехід до профілю  ResearcherID  

або його створення 



Авторизація пересилка даних 



Оновлений перелік 



Якщо необхідно редагувати 



Редагування переліку  



Через EndNote 

Папка My Publications в EndNote сінхронізована з ResearcherID  



Знайти і прибрати повтори  



Запис публікації в EndNote 

Можна додати інформацію про всі свої роботи – написані будь-якою мовою  



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. 



Можна створити ResearcherID badge і розмістити на 

власній сторінці 



ResearcherID 

демонструє  

співпрацю і  

цитування 



Реклама ваших результатів  



ResearcherID та Orcid для створення звітів 

базовий пошук 



Формування звіту за кількома ResearcherID 

Розширений пошук 

Через оператор OR  



Обмежили необхідними роками 



Аналіз теж можливий 

Оцінка діяльності підрозділу 



Зберегти в історію пошуку і оновлювати раз на рік 

або створити повідомлення про новинки 



Листи щастя 



Передали в EndNote 



За замовчуванням роботи в теці невідсортовані 



Створили нову папку (Назва довільна, мова також) 



Переглянули отриманий перелік  



Експорт змісту певної теки у необхідний формат 

 



ResearcherID: 

Administrator Tools 

https://youtu.be/NqMrbRu-MaE 

http://ip-science.thomsonreuters.com/info/terms-ridul/ 



Ідеальний ResearcherID = заповнений профіль 



Все на одній платформі 

WoS JCR ESI 

EndNote 

ResearcherID 

My Tools 
довідка 



Інформаційні сайти 

 

http://info.clarivate.com/rcis https://clarivate.com/ 

російською англійською 



Тут мало бути 
Ваше прізвище 

Серия 1: Информационные инструменты для авторов научных публикаций 

• Подбор актуальных источников для написания научной работы (Web of 
Science) 

• Оформление статей по ГОСТу и требованиям международных журналов 
(EndNote Online) 

• Создание персонального авторского профиля в Web of Science 
(ResearcherID) 

• Поиск и анализ научных журналов с импакт-фактором (Journal Citation 
Reports) 

Серия 2: Информационные инструменты для анализа научной деятельности 

• Эффективные техники поиска и анализа информации в Web of Science 

• Создание и поддержка профиля организации в Web of Science 

• Работа с международной патентной информацией (Derwent Innovation Index) 

• Профессиональная оценка публикационной активности (InCites) 

Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных 
журналах 

• Как избежать публикации в недобросовестном журнале 

• Основные требования к публикациям в международных журналах – ч. 1 
и 2 

Вебінари російською щомісяця 

http://info.clarivate.com/rcis 



Інформація українською 

http://everum.org.ua/ 
 

Інформація про семінари і вебінари українською 

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

http://everum.org.ua/
https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/


Перша серія вебінарів українською 28-30 листопада 16:15 

28 листопада 16:15 

Тема: Пошук і аналіз наукової літератури в Web of Science. 

Тези: Базові та розширені можливості пошуку. Комбінування фільтрів і тегів, пошук у 

пристатейній літературі та схожих записах. Оцінка обраної вибірки, звіти по цитуванню, 

збереження результатів. Додаткові бази на платформі. 
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=tbd3c5d46b93580edb50d5edf093995d5 

29 листопада 16:15 

Тема: Підбір та аналіз наукових видань для публікації власних досліджень.  

Тези: Як підібрати видання для публікації? Про що говорить імпакт-фактор, квартиль і 

інші показники в Journal Citation Reports. Скільки коштує публікація? Чи можна 

опублікуватися в міжнародному виданні безкоштовно? Як оформити перелік літератури? 

Хто створює хижацькі видання як не стати їхньої жертвою. Як перевірити куди мене 

запросили публікуватися? 
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=tb2ea3aa361a94d9bcb032c26c72adef5  

30 листопада 16:15 

Тема: ResearcherID  та EndNote – генеруємо публікаційні звіти з радістю. 

Тези: Складнощі у пошуку і аналізу здобутків науковця. Авторські профілі ResearcherID  

та ORCID, чому вони мають бути в актуальному стані, що показують колегам і як 

заповнити їх без проблем. Гра з метаданими та як створити звіт за публікаціями свого 

відділу. 
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t54b08f4bb5b690d3feda92037995d410 
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