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Починаємо з пошуку

літератури у Scopus



Рекомендуємо переглядати презентацію у 

повноекранному режимі



Ця сесія буде записана

• Всі присутні автоматично отримають посилання на цей запис.

• Цей запис буде доступний за запитом за тим посиланням, за яким Ви 

реєструвались.



Виникають запитання протягом презентації?

Поставте запитання використовуючи форму “Ask a Question” під екраном презентації. 

Протягом презентації модератор відповість на декілька запитань. 



Зміст

• Навіщо використовувати Scopus, якщо є Google?

• Поради щодо ретельного пошуку літератури

• Стратегії пошуку у Scopus

• Демонстрація онлайн

• Запитання та відповіді



Навіщо використовувати Scopus, якщо є 

Google? 

Scopus розроблений спеціально для підтримки пошуку та роботи з науковою літературою

Scopus містить лише рецензовану літературу з добросовісних джерел

Вона має найширше охоплення серед всіх баз даних, і ми точно знаємо, що вона містить

Послідовність та прозорість: жодної таємниці: кожен результат можна пояснити вашим 

пошуковим запитом та вмістом

1. Веб-пошукові системи роблять розумні речі – наприклад, видалення деяких пошукових термінів –

щоб не видати замало результатів. Вони також персоналізують пошук відповідно до Вашої

поведінки – ми з Вами могли б отримати різні результати для одного і того ж пошукового запиту



Scopus це нейтральна до джерел реферативна база даних з інструментами для 

підрахунку цитувань рецензованої літератури, яка курується незалежними галузевими 

експертами.

Scopus надає потужні пошукові та аналітичні інструменти до рук дослідників, 

бібліотекарів, керівників досліджень та фінансуючих організацій.

5,000+
видавців

24,000+

журналів

210,000+

книг

79 млн
записів

16 million
профілів авторів

~70,000
інституційних 

профілів

1.7 млрд цитувань від 1970

Визначайте та аналізуйте, 

які журнали читати/в яких

публікуватись

Відстежуйте та оцінюйте вплив

дослідника

Вирішуйте, над чим, де і з ким 

співпрацювати

Відстежуйте вплив досліджень 

та світові тенденції

Знаходьте поточні дослідження; що було

опубліковано в дослідницькій галузі

Визначайте, як 

диференціювати теми 

досліджень, шукайте ідеї



Глобальність представлення сприяє глобальності відкриття

Всі теми та типи вмісту

Scopus містить контент від 

понад 5,000 видавців з 105 

різних країн

• 40 різних мов

• Оновлюється щоденно

• Кілька типів регіонального

вмісту (журнали, конференції, 

книги, серії книг)

• 9.5млн документів Відкритого 

доступу

25,302
Рецензованих

журналів

294
Спеціалізованих 

журналів

5,527
Активних журналів 

Золотого Відкритого 

доступу

>8,000
Статей у друці

З повними метаданими, 

анотаціями та списками 

літератури

Фізичні

науки

13,312

Науки про 

здоров’я

14,448

Суспільні 

науки

12,464

Науки про 

життя 7,295

101тис
Конференцій

9.9млн
Матеріалів 

конференцій

Переважно з інженерії, 

математики, фізики та 

комп’ютерних наук

852
Серій книг

60тис
Томів

1.8млн
Записів

220,000+
Монографій

Переважно з суспільних, 

гуманітарних наук та 

мистецтва

Кількість 

журналів за 

предметними 

галузями Журнали Конференції Книги



Історична глибина вмісту сягає 1788 року
До Scopus було додано понад 195 мільйонів цитувань, датованих 1970 роком, щоб доповнити

існуючі записи бази даних, що датуються від 1788 року, і ще більше збільшити глибину вмісту. 

Більша кількість цитувань дозволяє:

1. проводити ширший бібліометричний та історичний аналіз тенденцій

2. наповнити авторські профілі

3. вдосконалити показники h-індексу для авторів, які публікувались до 1996 року



Поради щодо ретельного пошуку літератури

• Розширте область пошуку: починайте ширше, ніж Ви думаєте, що Вам 

потрібно

• Досліджуйте релевантні статті – читайте їх, переглядайте посилання, 

авторів

• Переходьте за посиланнями на статті, які вважаєте доречними

• Якщо Ви загубилися або застрягли: попросіть про допомогу



Стратегії пошуку у Scopus

Ви можете розпочати широко, а потім відфільтрувати результати
АБО

Ви можете заздалегідь визначити критерії (фільтри) і отримати точні
результати



Що пошук у Scopus робить автоматично?

Діакритичні знаки: Dvořák або dvorak

Лемматизація:  attack, attacks; wide, wider

Еквіваленти: ω та omega; behaviour та behavior

Пунктуація: ігноруються – коми, дефіси, ? !  І т.п.

Стоп-слова: Такі слова, як “the”, “it” та “of” виключаються з пошуку

1. Список можна знайти в Scopus help

Заміна точною фразою: { } знайде лише точну відповідність слову, фразі або символу 

(включно із стоп-словами)



Словосполучення та окремі слова

Наприклад:

TITLE-ABS-KEY(conversion disorder) знайде документи з “disorders of vision” у назві та

“image conversion” у ключових словах. 

Для пошуку словосполучення у Scopus, використовуйте “лапки”.  

TITLE-ABS-KEY(“conversion disorder”)

Цей пошук за словосполученнями працює так само, як звичайний пошук

Якщо Ви не вказуєте нічого між двома словами, Scopus обєднує їх за 

допомогою AND, тому слова у результаті пошуку не обов’язково

будуть разом. 



Пошук слів близько одне від одного

Preceding (Pre/n) означає, що перше слово має бути не далі ніж на (n) слів від другого
Within (W/n) означає, що не має значення, яке слово перше

Наприклад:
zika Pre/2 virus знайде документи як з “zika or dengue virus”, так і з “zika virus”
zika W/2 virus знайде документи “virus infection with zika” або “virus like zika” або
“virus, zika”

Ці документи можуть бути пропущені при пошуку “zika virus”, і це більш точний пошук 
ніж при zika AND virus

Оператори наближення знаходять слова одне біля одного, наприклад у 

тому самому реченні або абзаці. Ви вказуєте близкість за допомогою цифри. 

Це допоможе знайти статті, які Ви могли б пропустити.



Символи підстановки

У будь-якому слові або словосполученні Ви можете використовувати

символи підстановки

Вони можуть бути будь-де у слові, навіть на початку

? Заміняє один символ

?-glucose може бути „D-glucose” або „L-glucose”

* Заміняє декілька символів, а також відсутність символів

w*t може бути „wart”, „whitest” або „wheelwright” – або просто „wt”



Демонстрація онлайн



Приклад 1

Я еколог і розпочинаю дослідження

проблем з диханням, викликаних

забрудненням повітря. Я хочу знати 

ключові висновки по темі за останні

кілька років, щоб знати, з чого почати.



Приклад 2

Я вивчаю, як морфін використовувався

в якості знеболювального у 1970-х, але 

не як анестезуючий препарат або не 

під час наркозу. Я хотів би знайти

статті та огляди на цю тему.



Приклад 3

Мене цікавить, які базові дослідження

печінки людини фінансувались за 

рахунок коштів державного бюджету 

Міністерством освіти і науки України. 

Я шукаю наукові статті, опубліковані 

після 2015 року, написані авторами, що 

працюють в українських установах, та 

фінансувались Міністерством освіти і 

науки України.



Переконайтесь, що Ви не 

пропустили інформацію про 

наші вебінари! 

Завітайте до Elsevier Online 

Training Hub та знайдіть 

вебінари для себе та своїх 

колег! 

http://bit.do/TrainingHub

http://bit.do/TrainingHub


https://elsevier.libguides.com/Scopus

https://elsevier.libguides.com/Scopus


Thank you

Марина Назаровець

m.nazarovets@elsevier.com

Дякую!

Завітайте до нашої сторінки на Facebook!

https://www.facebook.com/ElsevierUkraine

https://www.facebook.com/ElsevierUkraine

