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КАРТА ТА КОМПАС 

Web of Science для науковців, видавців, 

бібліотекарів та керівників університетів 

та академічних інститутів – є картою та 

компасом, що необхідні для визначення: 

• Де країна /академічний інститут/ 

університет/часопис або науковець є зараз? 

• Куди ми хочемо потрапити? 

• В який спосіб ми рухаємося   

визначеним маршрутом? 
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Семінари для користувачів з Web of Science (введення) 



 

e-VERUM – консорціум, який залучив 
Томсон Рейтер до України 
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e-VERUM 
consortium 

Консорціум e-VERUM: 

• до 100 провідних академічних інститутів та 

університетів України 

• Засновники: 
• Громадське об'єднанням ЕЛібУкр, 

• Національна бібліотека України ім. Вернадського, 

• Асоціація УРАН, 

• Наукова бібліотека ім. Максимовича КНУ ім. 

Шевченка. 

http://everum.org.ua/ 

http://everum.org.ua/


 

Роль е-VERUM та членство у ньому 

• Проект ТОРНАДО: e-VERUM уможливив доступ членів 

консорціуму до Web of Science  через залучення 

міжнародних грантів, які покривають 2/3 вартості 

контракту. 

• У грудні 2015 підписано 5-річний контракт із Томсон 

Рейтер про доступ для членів консорціуму e-VERUM. 

• Приєднавшись до консорціуму організація отримує 

тестовий доступ до Web of Science. 

• Підписання договору з e-VERUM дає члену консорціуму 

постійний доступ. 
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e-VERUM 
consortium 



В чому унікальна цінність Web of Science 

для видавців? 

 

Журнал = головний гравець у відборі та 
розповсюдженні знань, який отримує 

користь і від контенту Web of Science і від 
її інструментів 



 

У чому користь Web of Science для видавців? (1) 

• Якщо журнал – на Web of Science (у ESCI, або краще 

– у Core Collection з “імпакт-фактором”): 

– Піднімається рейтинг і доходи, що підсилює подальший 

прогрес 

• Якщо журнал прагне розвитку, то WoS є потужним 

інструментом у розробці та реалізації стратегії: 

– Оцінка свого положення: теми, автори, рецензенти, кого 

цитуємо ми і хто цитує нас … 

– Визначення напрямків розвитку: теми, автори, рецензенти 

– Відбір українських та іноземних журналів для порівняльного 

моніторингу та “бенчмаркінгу” 
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У чому користь Web of Science для видавців? (2) 

• Міжнародний розвиток – зростання видимості і 

значення журналу: 

– Міжнародне співробітництво з видавцями 

– Наукові конференції 

• Відбір авторів та рецензентів: 

– За впливовістю (цитованістю) та актуальністю 

тематики 

• Консультації для авторів та керівників наукових 

установ: 

– Напрямки досліджень 

– Міжнародне співробітництво 
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Допомога e-VERUMу та Томсон Рейтер  членам 
консорціуму у розвитку наукового потенціалу 
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consortium 

• Очні та дистанційні семінари-трейнинги з усіх аспектів 

використання Web of Science та дотичних ресурсів Томсон рейтер 

(СЕРТИФІКАТ КОРИСТУВАЧА). Постійний представник Томсон 

Рейтер в Україні з освіти користувачів. 

• Починаючи з квітня 2016 – програма сертифікованих експертів – 

СЕРТИФІКАТ ТРЕНЕРА з Web of Science. 

• Дуже важливо!!! Будуть діяти 2 Центри Компетенції з Розвитку 

Наукового Рівня для членів e-VERUMу на базі НБУВ та ЕЛібУкр 

для допомоги кожному члену у 4-х напрямках розвитку: 

– Аналітика та бібліометрія (для розробки та виконання дорожніх карт розвитку) 

– Розвиток періодичних наукових видань членів консорціуму 

– Розвиток міжнародної наукової співпраці (колаборації) 

– Пошук фінансування та залучення грантів, наукова комерціалізація 

 



Web of Science – унікальний і цінний 

інструмент у розвитку науки… 

 

…але треба навчатися і використовувати 
його, щоб розкрити для себе його 

потужний потенціал користі для Вас! 



Дякую! Корисні посилання: 

• webofscience.com 

• incites.thomsonreuters.com 

• wokinfo.com/russian 

• Oleg.Syabrenko@thomsonreuters.com 

 

 


