Програма сертифікації по Web of Science
Програма сертифікації по Web of Science спрямована на підготовку сертифікованих експертів, які
сприятимуть підвищенню загального рівня інформаційної грамотності та публікаційної активності
співробітників наукової установи.
Компанія Thomson Reuters активно підтримує своїх передплатників і зацікавлена, щоб клієнти
отримували максимальну користь від ресурсів, на які вони передплачені. На основі цього принципу, а
також побажань користувачів, була створена програма підвищення кваліфікації з сертифікацією для
співробітників організацій по роботі з платформами Web of Science.
Дана програма призначена для тих співробітників організації, які активно працюють з інформаційною
платформою Web of Science, а також проводять навчальні заходи по роботі з науковими ресурсами для
співробітників та / або студентів всередині організації. Програма навчання розрахована на два дні
інтенсивної роботи і спрямована, в першу чергу, на розширення знань слухачів про платформу Web of
Science. У план програми включені теоретичні та практичні заняття по роботі з базою даних Web of
Science Core Collection, звітами Journal Citation Reports, інформаційними інструментами EndNote online,
Essential Science Indicators і ResearcherID та ESCI.
По закінчення навчання учасники зможуть консультувати дослідників як по роботі з платформами Web of
Science та InCites, так і по більш специфічних питаннях, в тому числі, по добору журналів для публікації
статей, ідентифікації найбільш актуальних напрямів досліджень, пошуку потенційних партнерів для
спільних проектів та джерел фінансування тощо.

Розклад
ДЕНЬ 1
10:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 17:55
17:55 – 18:00

Частина 1. Знайомство учасників. Вступ.
Принципи побудови і структури бази даних Web of Science Core Collection.
Перерва на каву
Частина 2. Пошук в базі даних Web of Science Core Collection.
Робота з результатами пошуку.
Обід
Частина 3. Пошук по автору в базі даних Web of Science Core Collection.
Профіль дослідника ResearcherID.
Перерва на каву
Частина 4. Робота з пристатейною бібліографією.
Розширений пошук і пошук по організації у Web of Science Core Collection.
Підбиття підсумків дня.
ДЕНЬ 2

10:00 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 15:40
15:40 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00

Частина 5. Звіти по цитуванню журналів Journal Citation Reports.
Пошук журналів за тематикою.
Перерва на каву
Частина 6. Робота з бібліографією в EndNote online.
Модуль Cite-While-You-Write.
Обід
Частина 7. Аналітичні інструменти Thomson Reuters для наукових досліджень:
Essential Science Indicators.
Перерва на каву
Частина 8. Інструмент для професійного бібліометричного аналізу
та управління наукою InCites.
Підбиття підсумків дня, питання і відповіді. Вручення сертифікатів. Фуршет

