
 

Clarivate Analytics українською 
 

Запрошуємо на нову серію вебінарів про можливості платформи Web of 

Science та інших ресурсів компанії Clarivate Analytics для наукової 

діяльності. 

Реєстрацію на вебінари 24-26 вересня - відкрито! 

Готуємося до осені, збору врожаїв, підготовки звітів і записуємося на вебінари про 

можливості платформи Web of Science. Нагадуємо, що бюджетні установи, завдяки 

програмі МОН, можуть отримати доступ до платформи безкоштовно зв`язавшись з ДНТБ 

Україниhttps://dntb.gov.ua/international-db-dntb Більше 400 установ вже мають доступ, а 

щоб він був ефективний Clarivate Analytics проводить безкоштовні вебінари українською, 

тривалість кожного 1 година, з випуском сертифікатів учасникам, що відвідали не менше 

90% часу кожного з трьох вебінарів серії вересневої серії.  

Технічні вимоги: реєструватися з однієї електронної адреси, на яку буде надіслано 

посилання для підключення, починати підключення за 10 хв до початку відповідного 

вебінару, на комп’ютері мати операційну систему вище ХР та колонки,  

мають бути дозволені вікна що з`являються, технічну допомогу можна отримати у ваших 

системних адміністраторів або в бібліотеці. 

Реєстрація на кожний вебінар окремо, можна прослухати всі або ті що зацікавили. 

Відповіді на всі запитання поставлені під час реєстрації - під час вебінару 

Поширення інформації палко вітається. Перегляд з колегами - також. 
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Тема: Пошук і аналіз наукової літератури на платформі Web of Science 
Анотація: Структура і контент платформи Web of Science. Бази даних, які є у українських 

передплатників. Створення персонального кабінету користувача. Синтаксис пошукового 

запиту. Аналіз отриманих даних. Збереження інформації. Оптимізація роботи 

Реєстрація: http://bit.ly/2LedN3P 
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Тема: Світ наукових видань: хороші, погані та хижацькі 

Анотація: Технічні та наукові складові якісного видання. Імпакт- фактор і де його знайти. 

Бізнес-моделі видання. Можливість безкоштовної публікації. Вибір видання для 

публікації. Публікаційний процес. Маркери та приклади хижацьких видань 

Реєстрація: http://bit.ly/2U4isJm 
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Тема: Аналіз публікаційної активності науковця і установи 

Анотація: Складнощі та шляхи вирішення ідентифікації робіт науковця і установи. 

Можливості Publons для вченого. Створення, наповнення, корегування та метрики 

профілю Publons. Застосування ідентифікатору ResearcherID для ідентифікації робіт 

науковців та створенню індивідуальних та колективних звітів. Пошук робіт організації, 

аналітична оцінка отриманих даних. Підготовка даних, створення, корегування профілю 

установи 

Реєстрація: http://bit.ly/344zRGm 
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