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Щодо шформування вчених про
можливкть учаеп у вебшарах

Протягом вересня-грудня цього року буде проведено низку Be6mapiB з
питань використання електронних pecypciB науково'1 шформацп.
Так, компашя Clarivate проведе з 11 по 14 жовтня вебшари з питань
використання бази даних Web of Science Core Collection та анаштичного
шструмента InCites.
Компашя Elsevier в перюд з кшця вересня по грудень цього року оргашзовуе
вебшари, присвячеш питаниям використання баз даних ScienceDirect, Scopus,
аналИичного шструмента SciVal та шших електронних pecypciB.
OxpiM того, з 22 по 24 вересня 2021 року представники видавництва Bentham
Science проведуть вебшари з питань використання pecypciB видавництва
(електронних книг та JKypHaniB), до яких ЗВО та HayKOBi установи Украши
отримали безкоштовний тестовий доступ до кшця 2021 року.
Програма ycix зазначених Be6iHapiB додаеться.
Просимо пошформувати cniBpo6iTHHKiB зaклaдiв вищо1 осв1ти та наукових
установ про можливють участ1 у веб1нарах.
Додаток: згадане на 6 арк.
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Додаток
Програма вебшар 1в, яю проведуть представники компанп Clarivate
з 11 по 14 жовтня 2021 року (мова вебшар1в - укра'шська)
11 жовтня 2021 року
Тема. Хижацью видання: розшзнати та уникнути.

Публшащя в хижацьких виданнях - це втрата результат дослщжень,
часу, фшансових pecypciB i найголовшше - репутацшш втрати. Пщ час
вебшару йтиметься про основы типи хижацьких видань, на що варто звернути
увагу при вибор1 видання для публшаци, як перев1рити шдексащю видання,
наприклад, у 6a3i даних Web of Science Core Collection. Вщповщ на запитання з
реестрацшних анкет.
10:15-11:15- bit.ly/3zpFYnl;
16:15-17:15 - bit.ly/31Gpa6F .
12 жовтня 2021 року
Тема. Шдб1р видання та оформления матер1ал1в для публжащь

Техшчш та науков1 критерй' якост1 наукового видання. ISSN, doi, impact
factor, яю можуть бути Bapiani'i останнього. Як пор1вняти видання та обрати
краще для публшащ!' результате ваших дослщжень. Як перев1рити чи
iндeкcyeтьcя видання у Web of Science Core Collection. Оформления публшацй'.
Публжацшний процес. Pi3Hi бiзнec-мoдeлi видання, як друкуватися
безкоштовно. Вщповад на запитання з реестрацшних анкет.
10:15-11:15—bit.ly/31A8fm4 ;
16:15-17:15 - bit.ly/3ExNtw9 .
13 жовтня 2021 року
Тема. Типи пошуку в Web of Science Core Collection.

На платформ! Web of Science представлено чотири типи пошуку: пошук
документе, розширений пошук, в пристатейнш б1блюграфп та за автором.
Протягом вебшару буде розглянуто алгоритме пошуку, синтаксис пошукових
запиюв, найчаст1пп помилки користувач!в, як здшснювати уточнения, анал1з та
збереження отриманих даних. Вщповда на запитання з реестрацшних анкет.
10:15-11:15- bit.ly/3hOGJAy;
16:15-17:15 - bit.ly/3EC0HrZ.
14 жовтня 2021 року
МожливосН аналггичного шструменту InCites.

Оглядовий вебшар про можливост1 анал1тичного шструменту InCites для
ЗВО i наукових установ Укра'ши. Яю даш використовуються, яю показники
розраховуються, що таке CNCI, на що звертати увагу при анал!з1 здобутюв
установи, як пор1вняти pi3Hi установи за здобутками у певшй галуп або
сукупнють документе за певною темою. Вщповщ на запитання з
реестрацшних анкет.
10:15-11:15- bit.ly/3nOrVp4 ;
16:15-17:15 - bit.ly/3hYu3FX.

Програма вебшар1в, як1 проведуть представники компанп Elsevier
протягом вересня-грудня 2021 року
I. Вебтари, яш пройдуть i укратською, / англшсъкою мовами.
Тема. П’ять особливостей ScienceDirect, як1 допоможуть Вам шукати
швидше.

Опис: Д1знайтесь, як використовувати найкранд функщ'У ScienceDirect в1ддалений доступ, персонал!зоваш сповщення та рекомендаци, юторш
читання тощо.
30 вересня 2021 р., початок о 12 год. (за кшвсъким часом), укр. мовою.
Форма для реестращУ за посиланням: bit.ly/31MRqo2 ;
21 жовтня 2021 р., початок об 11 год. (за кшвсъким часом), англ, мовою.
Форма для реестращУ за посиланням: bit.ly/3nU7046 .
Тема. ScienceDirect - все про журнали.

Опис: Вщкрийте для себе силу журналie - д1знайтеся все про науков1
журнали, яю доступш на платформ! ScienceDirect.
07 жовтня 2021 р., початок о 12 год. (за кшвсъким часом), укр. мовою.
Форма для реестращУ за посиланням: bit.ly/31MJhA4 ;
28 жовтня 2021 р., початок об 11 год. (за кшвсъким часом), англ, мовою.
Форма для реестращУ за посиланням: bit.ly/3CnYA9c .
Тема. ScienceDirect - все про книги.

Опис: Дослдать книги на ScienceDirect та д1знайтеся, як отримати
максимальну користь вщ вмюту та функцш платформи.
21 жовтня 2021 р., початок о 12 год. (за кшвсъким часом), укр. мовою.
Форма для реестращУ за посиланням: bit.ly/3EByktl;
18 листопада 2021 р., початок об 11 год. (за кшвсъким часом), англ,
мовою.
Форма для реестращУ за посиланням: bit.ly/3ECosAc .
Тема. ScienceDirect - все про Topic Pages.

ScienceDirect Topic Pages надають читачам вичерпну базу знань, яю
грунтуються на достов!рних даних, полегшуючи знайомство з новими та
незнайомими концепщями.
03 листопада 2021 р., початок о 12 год. (за кшвсъким часом), укр. мовою.
Форма для реестращУ за посиланням: bit.ly/2W3upVm ;
25 листопада 2021 р., початок об 11 год. (за кшвсъким часом), англ,
мовою:
Форма для реестращУ за посиланням: bit.ly/39qGM0y .
Тема. Ц Ы сталого розвитку та ScienceDirect.

Здшснимо пошук вщповщного вмюту електронних книг, доступних на
платформ! ScienceDirect.
18 листопада 2021 р., початок о 12 год. (за кшвсъким часом), укр. мовою.
Форма для реестращУ за посиланням: bit.ly/2W0w4uM ;

28 жовтня 2021 р., початок о 13 год. (за кшвськгш часом), англ, мовою:

Форма для реестрацп за посиланням: bit.ly/3nRXv5j .
Тема. Оновлення профшю автора у Scopus: покрокова шструкщя.

Д1знайтесь, як створюються та куруються профш автор1в у Scopus, i як, за
необхщностц Ви можете подавати запити на виправлення шформацп у них.
02 грудня 2021 р., початок о 12 год. (за кшвськгш часом), укр. мовою.
Форма для реестращ'1 за посиланням: bit.ly/3hU9L 1D ;
07 жовтня 2021 р., початок об 11 год. (за кшвськгш часом), англ, мовою.
Форма для реестращ1 за посиланням: bit.ly/3llopdd .
Тема. Три ефективних способи знаходити потр1бну Л1тературу у
Scopus.

Д1знайтесь, як проводити пошук л!тератури в Scopus, щоб ефективно
знаходити релевантш та достов1рш результата.
16 грудня 2021 р., початок о 12 год. (за кшвськгш часом), укр. мовою.
Форма для реестращ'1 за посиланням: bit.ly/3nTqXYU ;
14 жовтня 2021 р., початок об 11 год. (за кшвськгш часом), англ, мовою.
Форма для реестращ'1 за посиланням: bit.ly/3AyoVkk ;
14 грудня 2021 р., початок об 11 год. (за кшвськгш часом), англ, мовою.
Форма для реестращ! за посиланням: bit.ly/39n267d .

II. Вебтари, яш пройдуть англшською мовою.
Тема. Як використовувати Scopus та SciVal для пщтримки вщкрито!
науки?

Опис: Д1знайтеся про функцюнальш можливост1, як1 можна
використовувати для анал!зу впливу вщкрито!' науки на piBHi досл1дника,
установи чи краши.
28 вересня 2021 р., початок об 11 год. (за кшвськгш часом)
Форма для реестрацп за посиланням: bit.ly/39m5Khx .
Тема. Як Scopus забезпечуе охоплення яюсного наукового контенту?

Опис: Scopus мае незалежний та прозорий процес вщбору, в ход1 якого
визначаються журнали, яю iндeкcyютьcя на платформ!. Итиметься детально про
роботу незалежноТ Консультативно! ради з вщбору вм1сту, до складу яко'1
входять провщн1 ceiTOBi експерти у cboix галузях дослщжень, а також про
icHyrani механ!зми припинення шдексащ! видань.
05 жовтня 2021 р., початок об 11 год. (за кшвськгш часом)
Форма для реестращ'1 за посиланням: bit.ly/3zwk91Y .
Тема. ScienceDirect: поради та хитрощь

Опис: Пров1дна повнотекстова платформа Elsevier об’еднуе високояюсн1
науков1 публ1кац1'1. В ход1 веб1нару слухач! зможуть отримати цшш поради та
д1знатися про деяю хитрощ1 стосовно того, як проводити ефективний пошук
л1тератури на ScienceDirect.

07 жовтня 2021 р., початок о 13 год. (за кшвсъким часом)

Форма для реестрацп за посиланням: bit.ly/39pn8Cg .

Тема. Ефективний пошук лггератури в ScienceDirect.

Опис: Використовуйте простой та розширений пошук та знайдщь
правильну стратепю пошуку, адаптовану до ваших потреб. Д1знайтеся про Bci
корисш фунющ ScienceDirect, яю допоможуть ефективно зд1йснювати пошук.
12 жовтня 2021 р., початок об 11 год. (за кшвсъким часом)
Форма для реестрацп за посиланням: bit.ly/3CBnfav .
Тема. Удосконалюйте

cboi

х1м1чш дослщження з Reaxys.

Опис: Приеднайтесь до нас, щоб д1знатися, як Reaxys може розширити
рамки вашого дослщження. Завдяки даним та шформащУ, отриманим з науково!'
л1тератури, Reaxys дозволяе вир1шувати складш запита за короткий час. Ми
будемо використовувати приклади з оргашчноУ, неоргашчноУ, аналщичноУ xiMi’i,
6ioxiMi'i, xiMi'i природних продукт!в та багато шшого.
18 жовтня 2021 р., початок о 12 год. (за кшвсъким часом)
Форма для реестращУ за посиланням: bit.ly/3nRQpON .
Тема. Knovel and Engineering Village для шженерноУ освгги.

Опис: Цей вебшар буде присвячений використанню шструмент1в Knovel та
Engineering Village для того, щоб забезпечити студентам доступ до
перев1реного та надшного вмшту, що особливо актуально пщ час навчання в
онлайн формата
25 жовтня 2021 р., початок о 12 год. (за кшвсъким часом)
Форма для реестрацп за посиланням: bit.ly/3Awj3 YN .
Тема. Що нового у використанш SciVal?

Опис: Платформа SciVal - це готове до використання ршення з
неперевершеною продуктившстю та гнучюстю, що дозволяе в!зуал1зувати
шформащю про результата дослщжень, пор1внювати п з шшими установами та
дослщниками, налагоджувати сшвпрацю та анал1зувати науков1 тенденцп.
04 листопада 2021 р., початок об 11 год. (за кшвсъким часом)
Форма для реестрацп за посиланням: bit.ly/3hNEqxx .
Тема. Scopus та ScienceDirect.

Опис: Д1знайтеся бшыпе про найбшыщ HayKOBi бази даних Elsevier. Scopus
та ScienceDirect - це платформи, яю пщтримують вчених у i'x повсякденн1й
робот1. Д1знайтеся про вщмшнос™ та под1бност1 обох платформ, в яких
випадках краще використовувати Scopus, а в яких - ScienceDirect.
09 листопада 2021 р., початок об 11 год. (за кшвсъким часом)
Форма для реестрацп за посиланням: bit.ly/3tVz3kK .
Тема. Як вим1рювати прогрес у досягненш Цдлей Сталого Розвитку за
допомогою б1блюметрн?

Опис: Цей вебшар - гарна можливють розпочати анал1з досягнення Цшей
Сталого Розвитку (ЦСР) з б1блюметрично\' точки зору. Пщ час вебшару ви
д!знаетесь де знайти шформащю про ЦСР, як виокремити публжащУ,
присвячеш ЦСР, цитування таких дослщжень, як здшснювати анал1з того, чи
стосуються Bami публшацп Цшей Сталого Розвитку?
16 листопада 2021 р., початок об 11 год. (за кшвсъким часом)
Форма для реестращ1 за посиланням: bit.ly/3Cvtv3f.
Тема. Цип сталого розвитку ООН - роль х1м1чних дослщжень з
використанням Reaxys.

Опис: Д1знайтеся бшыпе про використання Reaxys у
дослщженнях, що пщтримують Ц ш сталого розвитку ООН.
23 листопада 2021 р., початок о 12 год. (за кшвсъким часом)
Форма для реестращ! за посиланням: bit.ly/3znjsLX .
Тема. Як використовуються
рейтинпв ун1верситеНв?

Scopus та

SciVal для

х1м1чних

формування

Опис: Дан1 Scopus використовуються для м1жнародних та нац!ональних
рейтинпв ушверситепв. Два найвщом1ш1 CBiTOBi рейтинги, яю формуються за
допомогою даних Scopus - THE i QS. Пщ час вебшару ми пояснимо, як у
рейтингах використовуються дан! Scopus та як можна анал!зувати показники за
допомогою наявних функцш SciVal.
30 листопада 2021 р., початок об 11 год. (за кшвсъким часом)
Форма для реестращ! за посиланням: bit.ly/3tWetk2 .
Тема. Анал1з б!блюметричних даних 3i Scopus.

Опис: П1д час вебшару йтиметься про функцюнальш можливосп, як1 дае
база даних Scopus та як вони можуть допомогти задовольнити найактуальшпй
аналпичш потреби досл1дниюв, буде прид1лено увагу розширеним
можливостям, AKi доступн1 завдяки використанню аналггичного 1нструменту
SciVal, анал1зу даних, узагальнених на piBHi дослщника, установи чи краУни.
07 грудня 2021 р., початок об 11 год. (за кшвсъким часом)
Форма для реестрацй' за посиланням: bit.ly/3tZl 1Ц .

Програма вебшар 1в, яю проведуть представники видавництва Bentham
Science з 22 по 24 вересня 2021 року (мова BeOmapie - англшська)
Тема. Вступ до журнал!в та електронних книг Bentham Science.
22 вересня 2021 р., початок о 10 год. (за кшвсъким часом)

Питания, яю плануеться розглянути:
- Тематичне охоплення журналie та електронних книг Bentham Science;
- Як обрати авторитетний журнал для публшаци результат! в власних
дослщжень;
- Бази даних та шструменти пошуку Bentham Science;
- Яку користь дослщники можуть отримати вщ сшвпращ з видавництвом
Bentham Science.
Форма для реестращ'1 за посиланням: bit.ly/2XFY9s6 .
Тема. Ефективна комушкащя з редакторами та рецензентами.
23 вересня 2021 р., початок о 10 год. (за кшвсъким часом)

Питания, як! плануеться розглянути:
- Процедура подання MaTepiany для публшацп;
- Комушкащя з редакторами електронною поштою;
- Опрацювання коментар1в експерЛв;
- Як дiяти у pa3i вщхилення MaTepiany;
Форма для реестращ! за посиланням: bit.ly/3CrlE6N .
Тема. Планування публжацп результате вашого дослщження у
журналах i3 високим piBHeM впливу.
24 вересня 2021 р., початок о 10 год. (за кшвсъким часом)

Питания, як[ плануеться розглянути:
- Bn6ip теми дослщження;
- Пщготовка MaTepiany для публ1кацп;
- Bn6ip журналу для публжацп;
- Керування процесом подання MaTepiany для публ1кацп.
Форма для peecTpapii' за посиланням: bit.ly/3tSpkvz .
Також для вчених доступш для перегляду на платформ! YouTube записи
рашше проведених Be6iHapiB (наводиться назви англшсъкою мовою):
Writing for acceptance: bitЛу/31СХ4сЕ ;
Academic branding: bit.ly/3kpLLF8 ;
Peer review: bit.ly/3tWwkYo ;
Avoiding ethics disasters: bit.ly/3tWwwXC ;
How to win research funding: bit.ly/31D7glj ;
How to build your research superpowers: bit.ly/31HyHdO .

