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<http://s786780033.t.en25.com/e/es?s=786780033&e=1250012&elqTrackId=9697c1f688ef4be5a0e63c7ab2ba2730&
elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
Вебінари українською. Квітень 2021
Квітневі вебінари українською від Clarivate
з 5 по 9 квітня заплановано п’ять тем кожна з яких буде у двох повторах о 10:15 та 16:15 у Webex з можливістю
отримати сертифікат учасника. На численні прохання щодня о 13:13 відповідний вебінар буде транслюватися на
сторінці ютьюб https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=8602&elqTrackId=a879ec535e9a451aa5b8a645138071f6
&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
щоб отримати матеріали можна залишити заявку в онлайн анкеті
https://forms.gle/t5SozMpqchoesNeZ9
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=11608&elqTrackId=9c5456c60f7e46ac9bf91bdb675a12b3
&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
.
Учасники, які прослухали більше 90 % основного часу вебінару, що проходить
у Webex протягом трьох робочих днів отримують сертифікат учасника.
Реєстрацію на вебінари, що пройдуть у Webex - відкрито. Перейдіть за
посиланням. Натисніть Register заповніть анкету. У Webex операційна система
XP не підтримується.
*5 квітня 2021 *

Тема:* Відповідальна наукометрія *
Тези: Історичний екскурс. Предмет, мета, задачі наукометрії. Дані, що використовуються для аналізу, їхні
джерела, вимоги до якості. Основні показники переваги та недоліки: імпакт-фактор і його варіації, h-індекс, CNCI,
beamplots. Коректне і некоректне застосування, причини і наслідки.
Побудови стратегії розвитку наукової діяльності вченого, установи, країни з урахуванням наукометричних даних.
Об’єктивна оцінка публікаційної діяльності установи. Профілі установи та автора: функції та можливості.
Відповіді на запитання.
*Реєстрація:*
*10:15–11:15* https://bit.ly/3ct2vGo
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=11607&elqTrackId=938b3cc18c76442ba803427ccea4824
7&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
*16:15–17:15* https://bit.ly/3eGXVXC
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=11606&elqTrackId=4aa3aae00d724c4eb9ef8c3a1b74a44
1&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
*6 квітня 2021*
Тема: *Референс-менеджер EndNote: оформлення публікації за форматом видання*
Тези: Можливості і функції EndNote. Початок роботи. Створення, наповнення та впорядкування власної колекції
статей. Імпорт публікацій з Web of Science, он-лайн бібліотек, пошукових систем, сайту видання, створення
запису власноруч. Структура статті. Формати пристатейної літератури.
Оформлення рукописів за форматом журналу. Експорт даних з EndNote.
Створення звітів. Відповіді на запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах.
*Реєстрація:*
*10:15–11:15* https://bit.ly/3qQyjdx
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=11605&elqTrackId=5ec4852ead954dbc8791fca68ffec31b
&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
*16:15–17:15* https://bit.ly/3qTzY1H
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=11604&elqTrackId=1c244794ad814f458c84be45d3b2d68
6&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
*7 квітня 2021*
Тема:* Web of Science у новому інтерфейсі*
Тези: Реєстрація на платформі. Можливості кабінету користувача. Продовження роумінгового доступу.
Характеристики бази Web of Science Core Collection. Алгоритм пошуку та аналіз літератури у Web of Science Core
Collection:
оператори пощуку, символи скорочення та заміни. Отримані результати: кількість, типи документів, розподіл по
роках, отримані цитування, самоцитування їхній аналіз, h-index. Визначення ключових установ, науковців, країн
що виконують роботи за певною темою, організацій що фінансували аналогічні дослідження. Збереження історій

пошуку та результатів, налаштування автоматичних повідомлень про появу нових документів чи цитувань.
Використання Web of Science в освітньому процесі.
Відповіді на запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах
*Реєстрація:*
*10:15–11:15* https://bit.ly/2OWosFP
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=11603&elqTrackId=2a2f22751e5741df88cdc9fbeefd2317
&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
*16:15–17:15* https://bit.ly/2OsjHnA
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=11602&elqTrackId=58ede01845674ea09623cc0fa375e96
b&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
*8 квітня 2021*
Тема:* Презентація здобутків науковця*
Тези: Складнощі при пошуку робіт певного автора. Оцінка наукового доробку автора у Web of Science Core
Collection та InCites. Індекс Гірша та beamplots. Що впливає на цитованість роботи і як на неї вплинути. Робота з
авторськими профілями Publons|ResearcherID, ORCID, ResearchGate, Google
Scholar. Створення, наповнення, підтримка, коректне застосування. Відповіді
на запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах
*Реєстрація:*
*10:15–11:15* https://bit.ly/3bQJdvD
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=11601&elqTrackId=e7854f58fd694710bfa5e81e18014a52
&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
**16:15–17:15* https://bit.ly/3hXu9h9
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10993&elqTrackId=be2693c39c2b4851b7b0f187d44472c
b&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
* - в рамках щомісячних вебінарів кожного другого четверга серії «Clarivate
науковцям» або місце зустрічі змінити неможна.
*9 квітня 2021*
Тема:* Аналітичний інструмент InCites для науковця та адміністратора*
Тези: Оглядовий вебінар з можливостей аналітичного інструменту InCites для наукових установ України. Які дані
використовуються, які показники розраховуються, що таке CNCI, на що звертати увагу при аналізі здобутків
установи, як порівняти ВНЗ за здобутками у певній галузі. Яка установа більш ефективна в певній галузі, чому?
Як проаналізувати сукупність документів за певною темою. Готові автоматичні звіти і результати з урахуванням
запитів користувача. Відповіді на запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах
*Реєстрація:*
*10:15–11:15* https://bit.ly/2OyG1vG

<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=11600&elqTrackId=0c7b01b624bd424196343fd9c717851
4&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
*16:15–17:15* https://bit.ly/30Lh6rg
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=11599&elqTrackId=74e8dba132e148769459e19cec36480
9&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
Протягом року чекаємо вас на щомісячній серії «Clarivate науковцям або місце зустрічі змінити неможна».
Кожного другого четверга місяця о 16:15 гарантовано буде вебінар українською. Також з можливістю отримати
сертифікати. Реєстрація на всі вебінари відкрито, а теми будуть оголошуватися за місяць.
*8 квітня 2021*: https://bit.ly/3hXu9h9
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10993&elqTrackId=d3d1fadab7d7437a8c1e5e8857d4ea4
c&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
*13 травня 2021*: https://bit.ly/3nvThwy
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10992&elqTrackId=c43b4fc2d5d34568a65c6179f33671e6
&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
*10 червня 2021*: https://bit.ly/38rG7fH
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10991&elqTrackId=6a0147c21b9349baa11a38fe228fd5a5
&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
*8 липня 2021*: https://bit.ly/35qVseq
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10990&elqTrackId=31d8d80be460470ba74e0882dd9e40
0a&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
*12 серпня 2021*: https://bit.ly/3i71ZQU
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10989&elqTrackId=24c08b00c09f4c32b201dc0f178f9ba0
&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
*9 вересня 2021*: https://bit.ly/2Xt9F6w
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10988&elqTrackId=cf75f28d8e7649009351e9d3cd5238d7
&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
*14 жовтня 2021*: https://bit.ly/3hYu3FX
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10987&elqTrackId=bf360a6dd5c44d56bfbd59bb62ae1747
&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
*11 листопада 2021*: https://bit.ly/35u3DGW
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10986&elqTrackId=16fe5d8bed99498e9c6c2bd1bf975fa1
&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>

*9 грудня 2021*: https://bit.ly/38v8WrB
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10985&elqTrackId=8293bb29da984abe9052ecfcfa1a3e13
&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
Записи вебінарів на ютьюб каналі
https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=8602&elqTrackId=463a50f13c23405682b338bfa1afe45e&
elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
Сайт компанії: clarivate.com
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=58&elqTrackId=ccd79e0c211244bbafe6f1be1995c1bc&el
q=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
Iнформація українською: clarivate.ua
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10984&elqTrackId=ac580b0cdb594a0dbdd44be1dbc32b6
5&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
Розклад вебінарів російською: https://clarivate.com/ru/webinars/
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=9595&elqTrackId=77c3f1a2c1004602a070f6763467fdb1&
elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
Розклад вебінарів мовами Євросоюзу: https://clarivate.libguides.com/home
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=9319&elqTrackId=8d10f7e6349449b085bc6ebbd2703218
&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
Корисні посилання
http://webofscience.com/
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=2832&elqTrackId=614afe60c76b418dba66116699c03cac
&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
My.endnote.com
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=10699&elqTrackId=6fe006ac04b9416bb242c1266400a0fa
&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
https://publons.com/
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=3415&elqTrackId=b5468a5234a24e0195866b93135108b
3&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
https://kopernio.com/

<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=727&elqTrackId=5ade3990052d4dc286733ca803c021fe&
elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
Для замовлення спеціалізованого вебінару для вашої установи напишіть
Iryna.tykhonkova@clarivate.com
Тихонкова Ірина, к.б.н.,
Інформаційно-аналітичні ресурси та навчання,
Clarivate
Записи вебінарів українською на YouTube
перейти за посиланням
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=8602&elqTrackId=bd0da88dfab5473ba83d3c961d87eaf4
&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=938&elqTrackId=e9fc6a1133ae49478d7ad666de1ca123&
elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
[image: Clarivate LinkedIn]
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=3868&elqTrackId=613fdcd76df14b3eb770d43b9e080b22
&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
[image:
Web of Science Twitter]
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=4083&elqTrackId=49fc372533564f7d864b56bbd89f68c9&
elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
[image:
Web of Science Facebook]
<https://s786780033.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&ut
m_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=4082&elqTrackId=e76bca4e001949b8a3a1f0e779280531
&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1>
*Clarivate
<https://clarivate.com?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&utm_medium=em
ail&utm_source=Eloqua&elqTrackId=7f5a630d1bed42e3b4e6d5d63bb01997&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b4
2bc&elqaid=14555&elqat=1&elqCampaignId=6543>*
Cortellis
<https://clarivate.com/cortellis/?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&utm_me
dium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=1a22c8571fe3471d9d0fd853b63c7bff&elq=ef782704819b4feaa082c8e
cae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1&elqCampaignId=6543>
CompuMark

<https://compumark.com/?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&utm_medium
=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=3d7a34c460cb4e468f6bc261ffb950f6&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0
b42bc&elqaid=14555&elqat=1&elqCampaignId=6543>
Derwent
<https://clarivate.com/derwent/?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&utm_me
dium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=7ce37481b7954d5cbccf8b14ee027c1d&elq=ef782704819b4feaa082c8
ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1&elqCampaignId=6543>
MarkMonitor
<https://markmonitor.com/?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_2021&utm_mediu
m=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=c1ddacd10a8349559f2b938929c911e3&elq=ef782704819b4feaa082c8ec
ae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1&elqCampaignId=6543>
Web of Science
<https://clarivate.com/webofsciencegroup/?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine_20
21&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=3c6f13616ec4491e9083caa7eb60c0ac&elq=ef782704819b
4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1&elqCampaignId=6543>
© 2021 Clarivate
Unsubscribe from marketing communications
<http://s786780033.t.en25.com/e/u?s=786780033&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc>
Manage your email preferences
<http://s786780033.t.en25.com/e/f2.aspx?elqFormName=FO_Preference_Center_Link_BFS_XBU_Global_2018&elqS
iteID=786780033&emailAddress=olehfedets%40gmail.com&source=FT_Standard_Grey_XBU_Global_2018&elqTrack
Id=16756b52f8b64e9ca970597c2ed15ed7&elq=ef782704819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1&elqCa
mpaignId=6543>
Privacy policy
<https://clarivate.com/legal/privacy-statement/?utm_campaign=EM_Webinar_Training_series_Apr_SAR_EM_Ukraine
_2021&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=3501000125d14d49a609a74d8fd0964a&elq=ef782704
819b4feaa082c8ecae0b42bc&elqaid=14555&elqat=1&elqCampaignId=6543>
3133 W Frye Rd
Chandler, AZ
85226
USA
This email was sent to olehfedets@gmail.com and is specific to the
recipient.
If you have received this email in error please delete it and notify the
sender immediately.
© 2021 Clarivate. Clarivate and its logo, as well as all other trademarks
used herein are trademarks of their respective owners and used under

license.

