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Щодо інформування вчених про 
можливість участі у вебінарах

З 7 по 9 вересня 2021 року відбудеться серія вебінарів українською мовою, 
присвячених питанням роботи з базою даних \УеЬ о і  Зсієпсє Соте Соїіесііоп та 
інструментам, які дає можливість вченим використовувати ця база даних.

Вебінари, які організовує компанія Сіалуаїе. проведе експерт компанії Ірина 
Тихонкова. За інформацією, наданою організаторами, вебінари будуть 
розпочинатися щодня о 10 год. 15 хв. з повтором о 16 год. 15 хв., щоб учасники 
змогли обрати для себе більш зручний час, а всі учасники, які зареєструються та 
прослухають не менше 90% основного часу вебінару, зможуть отримати 
електронні сертифікати про участь.

Додатково організатори звертають увагу, що вебінари будуть проходити на 
платформі \УЕВЕХ, яка не підтримує операційну систему У/іпсктз ХР та деякі 
версії браузерів, тож є необхідність з ’ясувати можливість підключення для 
участі на цій платформі заздалегідь.

Просимо поінформувати співробітників установ, організацій та 
підприємств, що перебувають у віданні Національної академії наук України та 
національних галузевих академій наук, про можливість участі у вебінарах.

Додаток: програма вебінарів на 2 арк.
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П р огр ам а вебінарів, як і відбудуться 7-9 вересня року, надана
компанією Сіагіуаіе

7 вересня 2021 р., 13:00-14:30 -  в Державній науково-технічній бібліотеці 
України відбудеться семінар з трансляцією в мережі УоиТиЬе * .

Тема:Результативність та звітність за даними ЛУеЬ оГ 8сіепсе.
Опис: Під час атестації, написання звіту про роботу відділу чи установи, 

підготовці до стажування чи роботи або при подачі грантової заявки рано чи 
пізно кожний науковець має потребу надати певні наукометричні показники 
власних здобутків. Некоректність поданих даних, незалежно від того помилка 
трапилася випадково чи свідомо, часто має наслідком репутаційні та інші 
втрати. Протягом семінару в ДНТБ уточнимо як дізнатися індекс Гірша 
науковця за \УеЬ оГ 8сіепсе, визначити кількість статей науковця, лабораторії, 
чи установи у періодичних виданнях, що індексуються \УеЬ оГ Зсіепсе за умови 
наявності та відсутності профілів КезеагсЬегГО або ОКСГО за 'певний період, 
сформувати список наукових видань, в яких дослідники підрозділу 
публікувалися найчастіше за звітний період, та встановити яку кількість 
рецензій за даними РиЬІопз має науковець і яким чином ці дані потрапляють до 
бази даних.

*  Зважаючи на норми проведення заходів учасникам які планують взяти 
участь очно необхідно зареєструватися за посиланням: Ьйрз://Ьі11у/2 УпаКнК

Подія транслюватиметься в мережі УоиТиЬе за посиланням: 
Ьйр5://ЬіГІу/Зг07ууРГ

Отримання сертифікатів за результатами участі у семінарі не передбачено.

7 вересня 2021 року
Тема: Нові дані, метрики та інтерфейс у іоигиаі Сііаііоп Верогіз.
Опис: ЗО червня 2021 р. оновився Іошпаї СіШ іоп Керогіз -  аналітичний 

інструмент, що функціонує на основі даних \УеЬ оГ Зсіепсе Соге Соїіесїіоп, в ' 
якому можна детально проаналізувати видання для яких розраховується імпакт 
фактор Іоигпаї Ітрасі. Расіог (ЛР). В  ході вебінару розглянемо н о в и й  інтерфейс 
програми, основні показники, які можна визначити для видання, чому не 
розраховується імпакт фактор для суто гуманітарних видань, що показує нова 
метрика .Іоитаї Сііаііоп Іпбісаїог (7СІ), яку інформацію можемо отримати та як 
її зберегти. Йтиметься про те, як застосувати інструмент для підбору та оцінки 
видання для публікації результатів власних досліджень та для формування 
стратегії розвитку видання, а також про вартість публікації та де можна 
опублікувати статтю безкоштовно.

Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.
Реєстраційні форми доступні за посиланнями:
1 0 :1 5 -1 1 :1 5  Ь І Г І у / З І Е Р М о с І
16:15-17:15 (повтор) Ьй.1у/2УКЮкР

8 вересня 2021 року
Тема: Швидке і коректне оформлення публікації з ЕпсїїЧоїе.
Тези: Структура статті. Формати пристатейної бібліографії. Зразки 

оформлення публікації. Можливості і функції референс-менеджера ЕпсПМоїе.



Покрбкова інструкція для початківців. Створення аккаунту, наповнення 
бібліотеки через імпорт записів з У/еЬ оі' 8сіепсе, сайтів журналів, онлайн 
бібліотек, Ооо§1е 8с1ю1аг, додавання записів вручну. Бібліотеки, створення та 
впорядкування каталогу, спільний доступ до даних, використання у науковій 
роботі та освітньому процесі. Оформлення та переоформлення статті за 
форматом обраного видання за допомогою Сііе У/Ьііе Уои У/гііе™. Корегування 
тексту, додавання/видалення посилань, версія рукопису для подання до 
видання.

Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.
Реєстраційні форми доступні за  посиланнями:
10:15-11:15 ЬІІ.Іу/ЗІЕТкХО
16:15-17:15 (повтор) Ьі11у/318Ше1і

9 вересня 2021 року
Тема: Н ові та  старі м ож ливості \УеЬ оі" 8сіепсе Соге Соїіесііоп.
Тези: Під час вебінару буде розглянуто класичні і нові, зокрема ті що 

з ’явилися літом цього року, функції У/еЬ о і' Зсіепсе Соте Соїіесїіоп. Які 
можливості створює база даних для вченого, викладача та адміністратора? Де 
знайти ключову літературу за своєю темою? Де знайти партнера або 
рецензента? Які установи та науковці є лідерами за певним напрямом? Як з 
ними зв ’язатися? Як знайти відповіді на ці питання за допомогою базового 
пошуку з використанням операторів пошуку та символів скорочення? Як 
виділити найцитованіші роботи останніх років? Як зберегти та поділитися з 
колегами найцікавішими даними? Як проаналізувати вибірку документів? 
Окремо також йтиметься про нові функції, що з ’явилися останнім часом.

Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.
Реєстраційні форми доступні за  посиланнями:
10:15-11:15 Ьії.Іу/ЗіЕоШК.
16:15-17:15 (повтор)Ьй.Іу/ЗіМиаВг


