
Реєстрація 

профілю у Web of Science (WoS), 

редагування профілю та додавання 

публікацій до профілю

(покрокова інструкція)



ЗМІСТ:

Реєстрація профілю у WoS

Отримання/продовження роумінгового доступу

Редагування та налаштування профілю

Додавання наукових праць до профілю

Додавання публікацій з колекцій документів (автоматичної генерації)



У пошуковику набираємо “webofscience.com”.  

РЕЄСТРАЦІЯ ПРОФІЛЮ



Якщо реєструєтеся в установі, 

яка має доступ до WoS

Якщо реєструєтеся вдома або 

в установі, яка не має доступ до WoS

У залежності від наявності/відсутності доступу до WoS, 

будуть представлені різні головні сторінки



Якщо реєструєтеся в установі, 

яка має доступ до WoS
Якщо реєструєтеся вдома або 

в установі, яка не має доступ до WoS

ОбираємоОбираємо

Переходимо на 

іншу сторінку

Обираємо



Вводимо:

e-mail

пароль

повторюємо 

пароль

Ім’я 
(англійською)

Прізвище
(англійською)

Капча

Натискаємо



Якщо пише: «Ваша електронна адреса вже

зареєстрована. Будь ласка, увійдіть нижче»,

отже Ви вже користувалися продуктами WoS (наприклад,

Publons, EndNote, Master Journal List тощо) з використанням

зазначеної електронної пошти.

Тоді 2 варіанти:

1) якщо пам’ятаємо пароль, вводимо його та натискаємо 

«Sing in» (Увійти»);

2) якщо не пам’ятаємо, натискаємо на «Forgot Password?» 

(«Забули пароль?»). 



Переходимо на іншу сторінку

Відправляємо 

на пошту

Вводимо e-mail для 

скидання пароля



На вказану електронну пошту надійде лист від 

WoS з посиланням на скидання пароля 

Натискаємо «Reset password» 

(«Скинути пароль»)



Переходимо на іншу сторінку

Вводимо новий пароль

Повторюємо новий пароль

Оновлюємо



На електронну пошту надійде лист від WoS

з підтвердженням про зміну пароля

Натискаємо



Якщо в 

установі, яка 

має доступ до 

WoS, то через 

“Sign In”

e-mail

пароль
Вводимо

Натискаємо

Якщо вдома або в 

установі, яка не має 

доступ до WoS, 

одразу переходимо 
переходимо



ОТРИМАННЯ або ПРОДОВЖЕННЯ РОУМІНГОВОГО ДОСТУПУ

Після реєстрації у WoS поза межами установи, яка має доступ до WoS, 

Ви матимете обмежений функціонал (тобто доступним буде лише пошук за “Researchers” («Дослідники»).

Для того, щоб отримати у доступ і пошук за “Researchers”, і за “Documents” («Документи»), потрібно після 

реєстрації звернутися до служби підтримки за допомогою електронної пошти (wosg.support@clarivate.com). 

У листі зазначити назву установи та те, що не має змоги її відвідати (!писати англійською мовою).

Неактивна 

вкладка

Активна 

вкладка

mailto:wosg.support@clarivate.com


ОТРИМАННЯ або ПРОДОВЖЕННЯ РОУМІНГОВОГО ДОСТУПУ

Якщо останній раз користувалися WoS в своїй установі під своїми логіном та паролем більш ніж 

6 місяців тому, потрібно також продовжити віддалений безкоштовний доступ (роумінговий доступ). 

Переходимо за посиланням: https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/?language=en_US

Переходимо

Заповнюємо 

анкету

Надсилаємо

https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/?language=en_US


РЕДАГУВАННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ ПРОФІЛЮ

Обираємо



Переходимо на авторський профіль

Натискаємо



Перевіряємо 

ім’я та 

прізвище 
(англійською)

Зазначаємо 

установу 
(обов’язково!)

Зберігаємо 

зміни



Обираємо



Змінюємо 

загальні 

налаштування



Обираємо

«Налаштування

акаунта»



Переходимо сторінку налаштувань акаунта (є 5 вкладок)

1) Особисті дані 

Додаємо дані 
(за бажанням)



2) Електронна пошта

Можна додати 

іншу електронну 

пошту
(за бажанням)



3) Пароль

Можна скинути 

пароль



4) Підключені акаунти

Можна підключити 

інші облікові 

записи
(за бажанням)



5) Видалення акаунта

Можна подати 

запит на 

видалення акаунта



Обираємо

«Налаштування

комунікації»

налаштовуємо



Обираємо

«Налаштування

домашньої

сторінки»

налаштовуємо

Зберігаємо 

налаштування



Меню зліва

Позначений список

Переглянути історію пошуку

Профіль

Збережені пошуки та сповіщення



У вкладці меню «Профіль» 

можна перейти 

на власний профіль

або відредагувати його



У вкладці меню «Мої записи» можна додати:

• власні публікації,

• рецензії,

• статті, які Ви оброблювали як редактор,

• членство в редакційній колегії



ДОДАВАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДО ПРОФІЛЮ

Обираємо «Додати»



Доступно 

4 способи 

додавання

публікацій



1) Рекомендовані публікації

Обираємо «Переглянути мої публікації

Обираємо 

свої публікації 

Додаємо



2) Додати публікації за ідентифікатором

Вводимо 

ідентифікатор 

статті 

(наприклад, DOI) 

та натискаємо 

«Пошук»



3) Додати публікації шляхом завантаження файлів

Імпортуємо 

публікації з 

файлів RIS, 

BibTex або CSV

та натискаємо 

«Завантажити»



4) Синхронізація з ORCID

Імпортуємо

свої публікації 

з ORCID через 

налаштування 

синхронізації 
(згідно підказок)



Додані до профілю статті, які не індексуються у WoS, матимуть таке представлення:

ВАЖЛИВО!

До профілю варто додавати й інші наукові праці, які не індексуються у WoS (зокрема, монографії, статті у 

фахових наукових виданнях України тощо), оскільки важливим є представлення усієї публікаційної 

активності дослідника.



Колекція 

документів 
(автоматичної 

генерації)

Авторський 

профіль 
(наявною є «пташка» 

в зеленому колі)

ДОДАВАННЯ ПУБЛІКАЦІЙ З КОЛЕКЦІЙ ДОКУМЕНТІВ (АВТОМАТИЧНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ)

Бувають випадки, коли у WoS автоматично генеруються колекції документів автора. Найпоширенішою 

причиною цього є різне написання ім’я та прізвища автора, а система не може визначити, 

що це праці одного науковця.



У такому випадку потрібно пов’язати статті з автоматично сгенерованих колекцій документів 

з власним профілем.

Послідовність дій:

1) заходимо під своїм логіном (e-mail) та паролем;

2) знаходимо колекцію документів та переходимо на неї;

3) обираємо свої публікації та додаємо до профілю (згідно з підказками).

Натискаємо та 

переходимо на сторінку, 

де можна обрати свої 

публікації



У разі виникнення будь-яких проблем із реєстрацією та веденням акаунтів

у WoS звертайтесь до працівників Бібліотеки ХДАК:

Кирпа Тетяна Олександрівна, директор бібліотеки (bibliohdak@gmail.com);

Левченко Олена Миколаївна, бібліограф I категорії (garan_e@ukr.net);

Шевченко Марина Олександрівна, бібліограф I категорії 

(shevchenko.ibv@gmail.com).

mailto:bibliohdak@gmail.com
mailto:garan_e@ukr.net
mailto:shevchenko.ibv@gmail.com

