
 

Шановні науковці, 

Не пропустіть останні літні серії безкоштовних щомісячних 

вебінарів від Clarivate Analytics. І повідомте колег 

з 23 червня дві серії: базова і розширена. Обирайте зручний 

час і долучайтеся до вебінарів, що Вам цікаві. Як завжди 

слухач, який відвідає всі чотири вебінари серії (детектується 

по e-mail за яким реєструвався) крім необхідних знань, 

протягом наступного місяця отримує сертифікат учасника. 

Зверніть увагу на вебінари по патентній базі даних Derwent 

Innovation Index, українські установи мають доступ до цього 

ресурсу. 

N.B! Вебінари російською мовою, оскільки розраховані на 11 

країн. Базова серія іде в двох повторах тому маєте 

можливість обрати не лише зручний час, а і лектора. Не всі 

лектори нашої міжнародної компанії поки що володіють 

українською, тому що народилися і працюють в інших 

країнах, тому запитання протягом вебінарів бажано 

ставити російською або англійською.  

За бажанням можна прослухати вебінари англійською запис 

за 

посиланням http://wokinfo.com/training_support/training/?utm

_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false  але без 

сертифікатів. 

 

115 установ України використовували платформу Web of 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwokinfo.us15.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D48d20fff956c776ebf7f95f9b%26id%3Da3eccec7a5%26e%3Df37dac716f&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0ULpvVV0x68AFHQEnJA0V7HAnxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwokinfo.us15.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D48d20fff956c776ebf7f95f9b%26id%3Da3eccec7a5%26e%3Df37dac716f&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0ULpvVV0x68AFHQEnJA0V7HAnxg


Science завдяки діяльності консорціуму everum.org.ua проте 

отримати безкоштовний тестовий доступ і дійсно 

спробувати можливості платформи може будь-яка 

установа. Для цього необхідно заповнити 

анкету http://everum.org.ua/files/Declaration_of_accession.pdf 

і надіслати її скан на everum@everum.org.ua і протягом 

кількох днів на вказані в анкеті ІР адреси буде відкрито 

доступ. 

Доступ до платформи і користування нею дозволяють 

ефективніше проводити наукові дослідження. А референс 

менеджер EndNote значно спрощує оформлення публікації. 

Детальний опис програм за 

посиланням  http://wokinfo.com/russian/training/ 

Для участі у вебінарі необхідно зайти за обраним 

посиланням, вірно вказати е-майл на який буде надіслане 

запрошення з посиланням за яким необхідно перейти за 10-15 

хвилин до початку події. 

бажано продивитися відео інструкцію як це 

зробити https://youtu.be/GAbGNe53bU0?list=PL06rTtD_uktL5j

kncsTpQKSVdT9CkrhJo 

  

Розклад 

Базова серія 

Платформа Web of Science: базовые возможности 

поиска 

23 июня, пятница 10:00 – регистрация 

26 июня, понедельник 14:00 – регистрация 

Работа с библиографией в программе EndNoteOnline 

23 июня, пятница 12:00  – регистрация 

27 июня, вторник 09:00 – регистрация 

  

Поиск по автору и ResearcherID 

26 июня, понедельник 10:00 – регистрация 

27 июня, вторник 11:00 – регистрация 

  

Поиск и анализ научных журналов с 
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использованием Journal Citation Reports 

26 июня, понедельник 12:00– регистрация 

27 июня, вторник 13:00 – регистрация 

  

Розширена серія 

  

Платформа Web of Science: расширенные 

возможности 

28 июня, среда 09:00 – регистрация 

29 июня, четверг 10:00 (– регистрация 

Поиск по организации в Web of Science 

28 июня, среда 11:00 – регистрация 

Работа с патентной информацией в 

базе DerwentInnovation Index 

23 июня, пятница 14:00 – регистрация 

Аналитический инструмент InCites для 

сравнительной оценки научной деятельности 

29 июня, четверг 12:00 – регистрация 

Чекаємо на вебінарах, будемо вдячні за поширення інформації 

на youtube каналі є відео відповіді на основні запитання 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL06rTtD_uktL5jkncsTp

QKSVdT9CkrhJo 

та записи вебінарів 2016  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL06rTtD_uktIiMJYDTT

WFHKdQnrwpNNAa 

на 2014 років  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL06rTtD_uktIB5LGw2_

Q7CtCRRyYP97JI 

  

Компанія змінила не лише і'мя але і змінює форми робити з 

користувачами, тому відпрацьовуються додаткові форми 

спілкування, якщо Вас засмутив цей лист - перепрошуємо за 

турбування, у вас є можливість відписатися від розсилки. 

Розраховуємо на розуміння. 
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