
Web of Science — платформа, на якій розміщено бази наукової літератури і патентів, що охоплює матеріали з природничих, 

технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва.  

Основні можливості бази Web of Science:  

 Знайти якісну наукову інформацію за своєю темою 

 Ознайомитися з найцитованішими публікаціями  

 Визначити хто і де займається аналогічною проблемою  

 Де надруковано і на яких конференціях представлено аналогічні дослідження  

 Зберегти обрані публікації для подальшого використання в власних публікаціях 

 

 Виконати вхід в базу Web of Science за адресою http://webofknowledge.com 

 

 Обираємо мову інтерфейсу (російська, англійська) 

 

 Обираємо базу даних 

 

http://webofknowledge.com/


 Обираємо ключове(і) слов(о)а 

 

В Core Collection пошук лише англійською! 

 
 

 Уточнюємо результат 

                                            250 категорій Web of Science 

 

- Рік публікації 

- Категорії Web of Science 

- Типи документів 

- Автори 

- Відкритий доступ 

- Назва видання 

- Страна 

- Мова та інш. 

 

 
 



 Сортуємо результати 

 

 

 

Що знаходимо в резюме статті 
• Назву 

• Авторів! 

(+ контакти) 

• Установи! 

• Резюме 

• Ключові слова (+) 

• Журнал 

• Літературу 

• Цитування 

 
 

 Дата публікації 

 Нещодавно додані 

 Кількість цитувань  

(від максимального до 

мінімального) 

 Показник використання 

за останні 180 дня 

 Перший автор від А до Я  

 



Вигляд сторінки з інформацією на обрану статтю 

 

 



Миттєва оцінка видання в WoS: Імпакт фактор видання  

 

 

Для різних категорій квартиль видання може бути різним 

Квартилі журналів 

• Квартиль – категорія наукового журналу, що залежить від його бібліометричних показників, 

які вказують на рівень його цитованості 

• Виділяють чотири квартилі : 

• Найвищий ─ Q1, найнижчий ─ Q4 

 



Що дає науковцю публікація у виданнях, що індексуються 

Web of Science (Core Collection) 

 

• Репутація і визнання якості роботи 

• Збільшення читацької аудиторії, 

• Підвищує шанс на цитування, пошук партнерів, грантів 

• Монетизовані бонуси від керівництва 

Стаття – ваш вклад в світову науку, її повинні прочитати ваші колеги!!! 

Публікуйтеся у відомих виданнях!!! 

Не ховайте свої результати передчасно! 

 

 

З усіма питаннями щодо користування БД WoS звертатися до інформаційно-

бібліографічного відділу НБ МДУ (каб.101-4).  

Контактний  телефон 58-74-07, e-mail id@mdu.in.ua 


