
WEB OF SCIENCE  

Інструкція по роботі з сайтом Web of Science  

  

  

  

  

Адреса наукометричної бази даних Web of Science – webofknowledge.com  

  

  

Реєстрація 

 

https://access.clarivate.com/login?app=wos&alternative=true&shibShireURL=https:%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F%3Fauth%3DShibboleth&shibReturnURL=https:%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F%3FauthCode%3Dnull%26app%3Dwos%26locale%3Dru-RU&referrer=app%3Dwos%26authCode%3Dnull%26locale%3Dru-RU&roaming=true&loginId=ocksenia@gmail.com


 

 
  

Заповніть реєстраційну анкету, використовуючи латинську абетку. Поля позначені * обов'язкові заповнення: Ім'я 

(First Name) (1), Прізвище (Last Name) (2), Пароль (Password) (3) та повторне введення пароля (Retype new 

password) (4).  

Увага!: пароль повинен містити не менше знаків, обов'язкова умова – мінімум 

1 велика літера, 1 цифра, 1 знак із переліку ()[]!#@*&’\_%${}  



 

Виберіть посаду на факультеті з переліку (Primary Role): Випускник (Graduate Student),  

Учень (Undergraduate Student),  

Бібліотекар (Librarian),  

Інша (Other),  

Професорсько-викладацький склад (Faculty),  

Здобувач (Postdoctoral Fellow),  

Адміністративна позиція (Administrator),  

Студент (Student),  

Науково-дослідна позиція (науковий співробітник) (Researcher), що 
займається викладацькою діяльністю (Academic) чи не займається 
(Non-Academic)  

  

Виберіть предметну область Ваших досліджень: гуманітарні 
науки та мистецтво (Arts & Humanities), медичні науки (Life 
Sciences), біологічні науки (Biomedicine), Інша (Other), не 
застосовується (Not Applicable), природничі та технічні 
науки (Science and Technology), суспільні (соціальні) науки 
(Social Sciences), фізичні науки (Physical  Sciences).  
  
  

Якщо Ви погоджуєтесь з умовами користувальницької угоди, то поставте галочку у вікні навпроти фрази I have 

read and agree to these terms and conditions та, щоб завершити реєстрацію, натисніть Submit changes.  

Після цього на Вашому екрані з'явиться повідомлення про успішну реєстрацію в системі Web of Science.  

Щоб продовжити роботу в системі, натисніть Continue.  
  

  

 



Можливості Web of Science 

Пошук  
 

Виберіть Web of Science Core Collection із загального списку баз даних 

  

 

 



Простий пошук 

 

  

  

У рядок пошуку введіть потрібні слова. Леворуч від неї виберіть область пошуку (1): Topic (Пошук у ключових 

поняттях, назві, тексті статті), Title (назва статті), Author (автор), Editor (редактор), Group Author (група 

авторів), Publication name (назва журналу, монографії, конференції, до якої належить стаття), DOI, Year 

Published (рік публікації), Address (афіляція авторів, наприклад, університет).  



 

Увага: Формулюючи запит на пошук Автора, спочатку вводьте прізвище і - через пробіл - ініціали без точок. 

Пошук по повному імені та прізвища може відсікати значну кількість необхідних результатів, т.к. редактори 

Thomson Reuters зберігають дані, отримані від журналів, у незмінному вигляді.  

Зважаючи на проблему транслітерації, намагайтеся перевірити всі варіанти написання.  

Формулювання пошукового запиту як Ivanov I* дозволяє знайти таких авторів, як Ivanov Ivan, Ivanov Ilya, 

Ivanov I, Ivanov IK і т.д. 

Приклад запиту:  organization  

Результати пошуку будуть містити слова organization і оrganisation.  

Знак $ використовується для позначення наявності потенційно зайвої літери.  

Приклад запиту:  colo$r  

Результати пошуку будуть містити слова colour и color.  

Точний пошук  
Формулюючи пошуковий запит із використанням словосполучень, пам'ятайте, що система автоматично вважає 

їх з'єднаним оператором AND. Тобто в тексті знайденого результату пошуку будуть утримуватися всі введені 

слова, але вони можуть бути не пов'язані логічно. Для встановлення логічного зв'язку при пошуку 

словосполучення необхідно взяти його в лапки.  

Приклад запиту: «information gap»  

Результати пошуку будуть містити точне словосполучення information gap  

Оператори пошуку  

Якщо Ви шукаєте словосполучення, то для покращення якості пошуку в рядку пошукового запиту або 

операторів, що знаходяться між рядками пошуку, можна використовувати логічні оператори пошуку. Зокрема, 

AND (і), OR (або), NOT (ні), NEAR/n и SAME.  



Використовуйте:  

AND – для пошуку записів, що містять усі умови пошуку. У випадку, якщо Ви вводите у рядок запиту кілька 

слів поспіль, система автоматично вважає подібний запит – з логічним оператором AND. У результатах пошуку 

будуть зустрічатися всі слова пошукового запиту, але вони можуть бути не пов'язані логічно.  

Приклад запиту:  rent based economy  

Rent AND based AND economy  

ОR – для пошуку записів, що містять якесь із введених у пошуковий рядок слів.  

Приклад запиту: rent OR transition economy  

NOT – для виключення з пошуку записів, які містять певні слова  

Приклад запиту:  «Authoritarian regime» NOT Ukraine  

Результати пошуку включатимуть статті про авторитарні режими в будь-яких країнах, крім України.  

NEAR/n - для пошуку записів, у яких шукані слова перебувають у тексті з відривом не більше n ^ов друг від 

друга. Якщо Ви не вказуєте через знак/цифру, що позначає кількість слів між словами, то система автоматично 

ставить максимальний інтервал в 15 слів. 

Приклад запиту:  nation*NEAR/3 state  

Результати пошуку будуть включати тексти, в яких на відстані не більше 3 слів один від одного знаходяться слова, 

похідні від нація (nation *), і слово держава (state).  

SAME – для адресного пошуку (у рядку Address), щоб знайти умови (задані слова) в одному абзаці.  

Приклад запиту:  polit* SAME institut* SAME USA  

  

Якщо пошуковий запит містить кілька словосполучень та логічних операторів, зручно групувати його за 

допомогою символів ( ).  
  

(«weapons of mass destruction» OR WMD) (terror* OR agent)  

 

Морфологічний пошук 



Також можна уточнити пошук за критерієм пошуку інших форм запитуваного слова (Lemmamization). 

Автоматично ця опція включена, однак, якщо Ви хочете виключити з пошуку множину, різні форми дієслів та 

ступеня порівняння, то на початковій сторінці пошукового запиту виберіть у списку опцій пошуку, навпроти 

Lemmamization Off.  
  
  
  
  
  
  

Додавання ряду та діапазону дат 
 

 

 



Розширенний пошук 

 

 

  
  

  



  
   



  
  

Вже при початковому запиті можна обмежити часовий інтервал пошуку, перейшовши від автоматичного All Years 

(всі роки), до Latest 5 years (останні 5 років), 

Year to Date (з початку року), 

Latest 4 weeks (останні 4 тижні), 

Latest 2 weeks (останні 2 тижні), 

Latest (current) week (останній (поточний) тиждень). 
  



РОБОТА З РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОШУКОВОГО ЗАПИТУ  
 

Сторінка результатів пошуку, що з'являється після натискання кнопки Search, виглядає наступним чином:  
  

  



  
  

  
  

1 - кількість знайдених за запитом результатів та бази даних, за якими проходив пошук (у дужках)  

2 - формулювання пошукового запиту.   

3 – створити оповіщення  

4 - панель уточнення та аналізу результатів пошуку  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

Коротка інформація про кожну публікацію-результат пошуку:  
  

  
  



  
  
  

1 – Сортування результатів 

Publication date – newest to oldest – за датою публікації від нових до старих 

Publication date – oldest to newest  - від старих до нових 

Recently added – Додані нещодавно  

Times cited – highest to lowest – за кількість цитувань у порядку спадання 

Times cited – lowest to highest - за кількістю цитувань у порядку зростання  

Relevance – з релевантності  

First author – A to Z – За першим автором від А до Я First 

author – Z to A – За першим автором від Я до А 

Source title – A to Z – За назвою джерела від А до Я 

Source title – Z to A – За назвою джерела від Я до А  

Conference title – A to Z – За назвою конференції від А до Я 

Conference title – Z to A – За назвою конференції від Я до А  

2 – Зберегти у бібліографічний редактор EndNote  

3 – Додати до списку вибраних публікацій  

4 – Аналіз результатів  

5 – Звіт про цитування 

6 – Назва  

7 – Автори  

8 – Назву та номер журналу, дату його публікації та номер сторінок  

9 –  Кількість цитувань статті у матеріалах Web of Science  
 

 

 

 



Citation Report 

 

    

1 – Публікації 

2 – Цитування статей 

3 – Кількість цитувань 

4 – Індекс 

5 – Експорт повного звіту 



 

 Кількість цитувань і кількість публікацій по рокам 

 
 

  
 

 

 

 

 



Analyze Results 

 

 
 

 

 



Аналіз результатів 

  

Щоб проаналізувати результати, натисніть кнопку “Analyze results”  

 

Функція дає змогу вивести список: 

1. Авторів (Authors) 

2. Назв серій книг (Book series titles) 

3. Назв конференцій (Conference title) 

4. Країни (Countries/ territories) 

5. Типів документів (Document types) 

6. Редакторів (editors) 

7. Фінансуючі дослідження організацій (Funding agencies) 

8. Номери грантів (Grant numbers) 

9. Групих (корпоративних – тобто опублікованих під ім'ям організації) авторів (Group authors) 

10. Мов (Languages) 

11. Організацій (Organizations, Organizations-enhanced) 

12. Років публікацій (Publication years) 

13. Областей досліджень (Research areas) 

14. Назв джерел (Source titles) 

15. Категорій Web of science (Web of science categories)  
  


