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Як потрапити на платформу Web of Science?

або з сайту бібліотеки http://lib.knu.edu.ua/

Доступ до БД можливий з будь-якого 
комп’ютера в мережі університету за URL:

http://lib.ktu.edu.ua/


Обираємо мову інтерфейсу



Довідка буде обраною мовою і 
релевантною до сторінки пошуку



Реєстрація у базі даних Web of Science тільки в мережі ДВНЗ «КНУ»

Користувачі які мають власний профіль можуть користуватися 
Web of Science у себе вдома або з іншого зручного місця на той 

період часу поки університет має передплату



Обираємо базу даних

За замовчуванням стоїть Web of Science Core Collection



Перш ніж здійснити пошук...



Оберіть ключове(і) слово(а)

Ключові слова Тема Пошук

Проіндексовані журнали різними мовами (українською, вірменською, 
російською), але пошук в Core Collection здійснюється лише 

англійською мовою!



Отримані результати

Уточнення результатів         Результати Цитування



Пошук за автором

Вибрати з покажчика



Отримані результати

Повний текст ВикористанняРезюме



Резюме статті містить інформацію про:

• Назву
• Авторів (+ контакти)
• Установи
• Резюме (до 
• публікації)
• Ключові слова
• Назву джерела
• Бібліографію
• Цитування Щоб знайти всі записи для певного автора

натисніть на прізвище



Пошук за назвою журналу

Вибрати з покажчика



Отримані результати

Відомості про видання Квартіль журналу



Пошук за профілем організації

Вибрати з покажчика



Отримані результати



Як знайти перелік журналів у WoS?

На інтерфейсі платформи вибираємо Journal Citation Reports



Автоматично журнали відсортовано за рейтингом

Пошук здійснюється за назвою. Надається можливість 
розширити пошук за іншими параметрами 

(рік видання, відкритий доступ, галузі знань) 

Назва журналу Рейтинг



Корисні посилання
• Вступ до Web of Science: https://youtu.be/TPHiWifVbec
• Можливості ResearcherID для науковця та адміністратора: 

https://youtu.be/PssRxb6ULhk
• Аналіз публікаційної діяльності наукової установи за даними Web of 

Science: https://youtu.be/Ghd4pgwD44Y
• Як додати статтю до профілю організації в Web of Science: 

https://youtu.be/rEhQP931LC8
• Як розрахувати h-index (індекс Гірша) за даними Web of Science: 

https://youtu.be/3i5ycw37tH8
• Як написати і опублікувати хорошу статтю?: 

https://youtu.be/m7meoPIYzgY
• Как распознать недобросовестные журналы и избежать публикаций в 

подобных изданиях: https://youtu.be/vwsjnLyUq-k
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