
Web of Science 

Як це працює? 

webofscience.com 



Обираємо мову інтерфейсу 

Довідка 



Довідка, буде обраною мовою і 
релевантною до сторінки пошуку 



Обираємо базу даних 

Залежить від умов передплати 



Оберіть ключове(і) слов(о)а 



Символи скорочення – розширюють 
використання AND дає менше результатів  

В Core Collection пошук лише англійською! 

     

* 

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 
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AND OR NOT 

drug resistance 
drug treatment 

medicine 

smoking health* 

NB! 



Отримані результати 

Статті з майбутнього? 

Результати Цитування Уточнення результатів 



Цитування і використання 

сортування 



Панель уточнення результатів 

Повідомлення про новинки 



Автоматичні повідомлення 

 

• Появу схожих документів (для вибірки) 
(вчений, відділ, інститут, тематика) 

• Про цитування (довільної статті або 
масиву) 
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Панель уточнення результатів 

Показані перші 5, обирайте додаткові параметри,  
уточнюйте або виключайте з пошуку 

Clarivate  
Analytics 

Formerly the IP & Science 
business of Thomson Reuters 



За категоріями Web of Science 

Обрати або виключити певні результати 



> 250 категорій Web of Science 

http://images.webofknowledge.com/WOKRS522_1R3/help/WOS/hp_subject_category_terms_tasca.html 

Clarivate  
Analytics 

Formerly the IP & Science 
business of Thomson Reuters 

Education & Educational Research 

Education & Educational Research covers resources 

on the full spectrum of education, from theoretical to 

applied, from nursery school to Ph.D. Included in this 

category are resources on pedagogy and 

methodology as well as on the history of education, 

reading, curriculum studies, education policy, and the 

sociology and economics of education, as well as the 

use of computers in the classroom. 

Psychology, Experimental 

Psychology, Experimental covers resources 

concerned with consciousness; cognition and 

memory; visual, auditory, and speech perception; 

and ecological psychology. 

Psychology, Mathematical 

Psychology, Mathematical covers resources 

concerned with experimental methodology and 

instrumentation, multivariate methods, statistical 

manipulation, and research strategy. 



Що знаходимо в резюме статті 

• Назву 

• Авторів! (+ контакти, ResearcherID, Orcid) 

• Установи! 

• Резюме 

• Ключові слова (+) 

• Журнал 

• Літературу 

• Цитування 

• повідомлення 
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Де знайти 
повний 
текст? 

На сайті видавця за гроші або У відкритих джерелах або у автора 

У автора 

У видавця 

У відкритих джерелах 



Аналіз результатів 



Звіти по цитуванню 



Відсортувати результати за 
параметрами і зберегти 

Збереження інформації 



Збереження 
інформації   

  

HTML 

exel EndNote 



Задача: 

• Мати зручну картотеку статей за своєю 
темою 

• Оформити публікацію за форматом 
певного видання 

• Не набирати список літератури 

• Редагувати манускрипт і не 
припускатися помилок в переліку 
літератури 

• Переоформити статтю для іншого 
видання 


