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Рекомендуємо переглядати презентацію у повноекранному 

режимі



Вебінар буде записаний

• Всі присутні автоматично  отримають посилання на запис

• Запис буде доступний за тим самим посиланням,  що і реєстрація



Виникають запитання у ході вебінару?

Скористайтесь формою “Ask a Question” на екрані. Протягом вебінару

модератор відповість на декілька запитань. 



Зміст

• Що таке база даних Scopus та що вона охоплює?

• Критерії відбору ресурсів для індексування у 

Scopus

• Реєстрація особистого кабінету та робота у 

Scopus



Що таке база даних

Scopus та що вона 

охоплює?



5000+
видавців

23 000+

назви 

періодичних 

видань

160,000+

книг

78 млн
записів

16 млн.
профілів 

авторів

~70,000
інституційних 

профілів

1.4 млрд цитувань

від 1970

Scopus є найбільшою бібліографічною базою рецензованої літератури з 

набором інтелектуальних інструментів, які дозволяють відслідковувати, 

аналізувати та візуалізувати наукові дослідження.

Без пакетів, без додатків. Єдина передплата, яка надає доступ до всього вмісту.  



Усі предметні галузі та типи контенту

Близько 25 тис.
рецензованих журналів

Близько 300
спеціалізованих журналів

> 5 тис.
активних журналів «Золотого 

Відкритого доступу»

> 8 000
статей у друці

Повні метадані, анотації та списки 

літератури

Фізичні

науки

12,263

Медичні 

науки

13,819

Суспільні 

науки

10,905

Науки про 

життя

6,809

119 тис
конференцій

9.5 млн
матеріалів конференцій

В основному, з інженерії та 

комп’ютерних наук

778
книжкових серій

40 тис
томів

1.7 млн
записів

205 334
монографій

В основному, з суспільних, 

гуманітарних наук та 

мистецтвознавства

Кількість

джерел за

предметними

галузями Журнали Конференції Книги



Пошук інформації, яка вже існує у глобальному науковому  просторі

Аналітика наукових тем, пошук ідей

Пошук партнерів для дослідження

Пошук та аналітика журналів для читання/публікації своїх статей

Відстеження значимості дослідження; моніторинг глобальних
наукових трендів

Управління своєю науковою кар'єрою – відстеження цитувань, h-index

ЗАВДАННЯ



Незаангажованість, всебічність

• Всі ресурси, індексовані у Scopus 

ретельно оцінюються радою незалежних 

експертів

• Рада Content Selection and Advisory 

Board (CSAB) складається з експертів 

різних галузей зі всього світу

• Рада складається з 17 членів різних 

предметних галузей

• Більшість членів Ради мають досвід у 

виданні/редагуванні наукових журналів



Повний перелік джерел Scopus



Критерії відбору

ресурсів для 

індексування у Scopus



Критерії відбору та оцінки журналів
1 ЕТАП:

Мінімальні критерії

• Прозора процедура рецензування

• Понад 2 роки видання та зареєстрований 

ISSN

• Англомовні: назви, анотації, ключові слова 

та сайт журналу

• Транслітеровані списки літератури

• Онлайн доступ до контенту

• Публікаційна етика

2 ЕТАП:

Критерії CSAB

14 критеріїв у 5 категоріях

• Політика журналу

• Якість опублікованого контенту

• Репутація журналу

• Дотримання графіку видання

• Доступність журналу



Постійний нагляд за якістю

Відгуки громадскості та 

зацікавлених сторін: 

переважно етичні та 

видавничі проблеми

Ідентифікація неефективних

журналів за використання

шести кількісних показників

"Радар": алгоритм, що

визначає ненормальну

поведінку публікації для 

виявлення хижацьких

журналів

Переоцінка Content Selection & Advisory Board (CSAB)

Гаран

Гарантія якості



Реєстрація особистого

кабінету та робота у 

Scopus



Scopus.com

1. 2. 3. 4.

5.



Персональний кабінет



Dashboard – запити до техпідтримки Scopus

Перегляд історії 

спілкування з 

техпідтримкою



Збережені пошукові запити



Збережені пошукові запити

Перелік всіх документів 

за пошуковим запитом
Перелік нових 

документів за 

пошуковим запитом



Повідомлення



Збереження списків



Налаштування експорту бібліографічних даних





Вебінари українською

• 10 липня, 11:00: Пошук інформації у Scopus 

https://www.brighttalk.com/webcast/10439/419764

• 17 липня, 11:00: ScienceDirect – можливості у відкритому доступі 

https://www.brighttalk.com/webcast/10439/419759

• 24 липня, 11:00: Профіль автора у Scopus 

https://www.brighttalk.com/webcast/10439/419765

Більше інформації – на Elsevier Online Training Hub!

https://bit.ly/ELSTrainingHub

https://www.brighttalk.com/webcast/10439/419764
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/419759
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/419765
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FELSTrainingHub%3Ffbclid%3DIwAR2EHS56GnWyfIzQ5oR75EWgJCpf27mVJsz1Zf7n983np85vkAWd_LcIq-g&h=AT2nbRHVxId2KoSPNY6dVyEDqm13DzMagohN0rpz9VJi3Jd2VfCUP1OD1j5YTbWFS0ATLsnXe0f2lL1hUQPpnUvsu20tDHfDN4QSUIKJvBD9Lbp-_xg-PvFdsvaYqjhGwF0YsN7xw7fD1TsFIPW9IkJgz0KqUpBKE6O9OXRpQ1TzNg_iDzgXrUBmCyMLeY_lxap5Gm-3v1SKepGMjDZkGjsadfBD2eZZFd7PdO3R5ld8qrP2m97MLkT-l9Jbiib_XjPHxCQFJNvec1CQIi1GeYS8igYvUoK5FKYwKOzBUXTSxSPbs1GzOnWjzDB6mqwbNSj9HpFb86SJ3ziDEbZ47h9K3cVHbWCxfLTVsaELyQcsM1F7VLOLVcOCRi0AEpa21iU5bEN7aAyG2QG6xF7o_iaXYBuqLkH674ZF6ZNTSAj4Ve6c7WfVqvrH7ucaxg3tPCSACdMoSBsVC8H14zsgp5iQguJIllvbzm7bk4726U6pDlhBMoA_Gz2QFcg78-9an_Cely8NslRXlv4ngLw7LziwZH4HvmdQpWaGyrfqVZdUTGtarzxEXidAw4WtmtB7n4eE4ITaPeiel1zVLDRoesnxXzeQk_D_rO6SOGVL3q-Ip3t-9OoqyHaZ3YLtjtrZis9zQA


Thank you

Марина Назаровець

m.nazarovets@elsevier.com

Дякую!


