
ЗАПРОШУЄМО НА ВЕРЕСНЕВУ СЕРІЮ ВЕБІНАРІВ ПРО МОЖЛИВОСТІ 

ПЛАТФОРМИ WEB OF SCIENCE УКРАЇНСЬКОЮ. 

Заходи безкоштовні. Початок о 16:15. Необхідна попередня реєстрація за відповідними 

посиланями. Передайте цю інформацію тим Вашим колегам, яким вона може бути 

цікавою і корисною. 

 

25 ВЕРЕСНЯ 2018 16:15 

Тема: Оновлена платформа Web of Science. Використання ресурсу у науковій та 

освітній діяльності. 

Тези: 

Підбір і аналіз наукової літератури. Типи і особливості видів пошуку. Комбінування 

фільтрів і тегів, можливості пошуку у пристатейній літературі та схожих записах. 

Отримання повного тексту відкритий доступ та Kopernio. Оцінка обраної вибірки, звіти 

по цитуванню, збереження результатів, спільна робота з обраною літературою. 

Додаткові бази на платформі. 

Реєстрація: https://goo.gl/RPY51Z 

 

26 ВЕРЕСНЯ 2018 16:15 

Тема: Наукові видання для публікації власних досліджень: критерії підбору та 

аналізу  

Тези: 

Ідентифікатори якісного наукового видання, бізнес моделі та вартість публікації. Підбір 

видання для публікації. Оформлення рукопису за необхідним форматом. Публікаційний 

процес. Розрахунок і особливості застосування імпакт-фактору, квартилю. Оновлений 

Journal Citation Reports додаткові функції. Як розпізнати і не потрапити до хижацьких 

видань. Перевірка індексації видання у Web of Science 

Реєстрація: https://goo.gl/814Br3 

 

27 ВЕРЕСНЯ 2018 16:15 

Тема: Презентація та аналіз здобутків науковця. Оптимізація звітних процедур для 

автора та установи. 

Тези: 

Пошук доробку науковця у Web of Science, складнощі що можуть виникнути, їхні 

причини та подолання. Авторські ідентифікатори ResearcherID та ORCID: створення, 

наповнення, редагування, автоматичне створення звітів з публікаційної діяльності 

науковця /довільної групи вчених і їхня коректна оцінка 

Реєстрація: https://goo.gl/hKjvTX 

 

NB! бажано почати підключення за 10 хвилин до початку вебінару для завантаження 

програми webex та налаштування звуку. Операційна система ХР не підтримується webex 

– знайдіть пристрій з новішою версією ОС. Перевірте можливість прослуховування 

звуку (за необхідності знайдіть колонки). Сертифікати учасникам не передбачені, тому 

перегляд у компанії колег не лише сприятиме кращому засвоєнню інформації але і 

зміцненню колективу 

 

Для отримання актуальної інформації щодо семінарів та вебінарів від компанії Clarivate 

Analytics підпишіться на оновлення нашої сторінки у Facebook  

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

https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=48d20fff956c776ebf7f95f9b&id=348522f376&e=61548f370c
https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=48d20fff956c776ebf7f95f9b&id=965b48d247&e=61548f370c
https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=48d20fff956c776ebf7f95f9b&id=02f4cdbfc7&e=61548f370c
https://wokinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=48d20fff956c776ebf7f95f9b&id=dc5aa0b4f3&e=61548f370c

