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Читання - це навчання



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. 



Нарощування знань має бути безперервним

ScienceDirect унікально пропонує перехресні посилання та передові 

технології, які дозволяють дослідникам знаходити відповідну 

інформацію в потрібний момент. Різні типи вмісту гармонійно працюють 

у ScienceDirect для забезпечення найкращого джерела знань, 

незалежно від того, на якому етапі дослідження знаходиться 

користувач.
Основні довідкові роботи

Надають фундаментальну 

інформацію, яка відкриває 

фундаментальний огляд існуючої 

сукупності знань.

Журнали

Додють до вашого дослідження

нові найсучасніші результати.

Книги / монографії

Наводять аргументи, які 

розширюють сферу 

розслідування та 

відкривають нові шляхи 

для запитів.

Серії та довідники

Пропонують свіжий і 

поглиблений погляд на 

сучасний стан досліджень.

Science Direct Topics

Авторитетні вступні огляди тем, 

які допоможуть дослідникам

розкрити критичну та контекстну

інформацію.



ScienceDirect призначений для задоволення зростаючих

потреб дослідників

Джерело: TechValidate survey of 267 users of 

Elsevier ScienceDirect Books TVID: 39C-DC2-

A29 

Джерело: TechValidate survey of 270 

users of Elsevier ScienceDirect Books 

TVID: 9D4-230-2AD

6,3 million книг та журналів

було використано разом на 

ScienceDirect у тих самих 

дослідницькьких сесіях у 

2019 році

…що є більше ніж 

528,000 на місяць

78%

90%

часто проводять 

міждисциплінарні 

дослідження

опитаних користувачі

погоджуються, що в своїй

роботі вони отримують

користь від доступу до книг 

та журналів в одному 

пошуку

https://www.techvalidate.com/tvid/9D4-230-2AD


Як отримати максимум користі від 

ScienceDirect?



1. Пошук
Шукайте у ScienceDirect точно та просто

ScienceDirect 

пропонує дослідникам

2 різних пошукових 

техніки:

Використовуйте наш рядок пошуку або “Quick Search” для широкого пошуку

1. Шукайте широко, 

а потім

фільтруйте

2. Використовуйте

Advanced Search, 

щоб здійснити 

вузький, відібраний 

пошук

або



1. Пошук
Наш Advanced Search допомагає звузити фокус із самого початку

Наш Advanced Search підтримує

Булеві оператори:  

AND, OR, AND NOT, NOT (-),

Використання лапок для пошуку 

словосполучень, наприклад:

(((“heart attack” OR “myocardial 

infarction” OR cardiac) AND 

diabetes) OR ischemia)



1. Пошук

Ви можете комбінувати терміни, 

використовуючи до 8 булевих операторів AND, 

OR та NOT. Можливе також групування термінів

за допомогою дужок та створення

багаторівневих словосполучень. Наприклад: 

(“black hole” OR radiation) AND gravity.

Advanced Search дозволяє виключати терміни 

за допомогою оператора мінус-дефіс. 

Наприклад, для пошуку статей про depression, 

але не economic depression, слід вводити: 

depression-economics.

Щоб знайти всі статті автора Heisenberg, але не

Sommerfeld, слід у поле ‘Authors’ ввести: 

Heisenberg-Sommerfeld.



2. Налаштування

сповіщень

Сповіщення відрізняються від особистих 

рекомендацій тим, що Вас сповіщають лише тоді, 

коли з’являються НОВІ дослідження, які 

відповідають ВАШИМ критеріям.  

Рекомендації, навпаки, включають усі дослідження -

незалежно від дати публікації, які відповідають 

критеріям релевантності, визначеним нашим 

механізмом рекомендацій.

Налаштуйте сповіщення про найновіші 

дослідження — за журналами, 

книжковими серіями чи пошуковими 

запитами

Керуйте Вашими сповіщеннями



3. Отримання

рекомендацій

Все, що Вам потрібно – це зареєструвати обліковий 

запис та не забувати здійснювати пошук у 

ScienceDirect, попередньо зайшовши під своїм 

логіном та паролем. Наш механізм рекомендацій

зробить все інше, підключаючи Вас до інших

досліджень (нових та існуючих), які ScienceDirect 

визначить релевантними до Ваших інтересів.

ScienceDirect Recommendations це

сервіс, який надсилає зареєстрованим

користувачам щотижня список 

рекомендованих досліджень на основі

історії попереднього пошуку та 

активності.



4. Читання Topics Pages
ScienceDirect Topics допомагають дослідникам

розкривати ключову та контекстну інформацію в 

процесі їх роботи

• Кожна topic page містить авторитетні вступні огляди, щоб

допомогти дослідникам, науковцям та студентам зрозуміти та 

інтерпретувати наукову літературу

• ScienceDirect Topics дозволяють швидко приєднатися до 

нових предметних областей під час міждисциплінарних 

досліджень та пропонують простий, інтерактивний інструмент 

для студентів, які вивчають нову концепцію або розбирають 

статтю журналу

Коротке визначення

Пов’язані терміни

Витяги з 

відповідного змісту

книг

1

2

3

1 2

3



Як створюються ScienceDirect Topic pages?

Застосовуючи штучний інтелект, алгоритми 

машинного навчання та інструменти обробки 

природних мов, тематичні сторінки будують місток 

між вмістом книг та журналів, щоб викласти 

всебічні, міждисциплінарні знання, що відповідають 

на питання дослідження, поглиблюють розуміння 

користувачами конкретної теми та сприяють 

швидкості її засвоєння

• 320,000+ сторінок у 20 предметних галузях, 

посилання у 4.8 млн журнальних статтях

• Понад 13 млн візитів на місяць, 2ге місце за 

відвідуваністю після сторінок статей

• Понад 40% візитів – з мобільних пристроїв



Reading History автоматично запам’ятовує 

Ваші останні переглянуті статті, завдяки 

чому Ви, за потреби, легко можете їх знайти 

знову

• Якщо Ви залогінені, Reading History автоматично 

запам’ятовуватиме 100 останніх переглянутих Вами 

статей та глав, і Ви, за потреби, можете легко 

знайти їх

• Список сортується за датою та часом.

• Ви можете переглядати та видаляти записи з 

ScienceDirect Reading History, або завантажувати 

повний список Ваших записів. 

• Ви можете знайти свою історію читання у своєму

особистому спадному меню

5. Ваша історія читання

Reading History



Демонстрація онлайн



Приклад 1

„Я люблю їсти рибу, але мене дуже турбує вміст ртуті у ній. Я вживаю

багато лосося, і я хочу знати, чи не було нещодавніх досліджень щодо

вмісту ртуті в його м'ясі. Я не впевнений, чи мій заклад має доступ до всіх

журналів на ScienceDirect, тому я хотів би обмежити свій пошук лише

тими, які є у Відкитому доступі. Як я можу відстежувати нові статті з 

цього питання?”



Приклад 2

„Моя подруга сказала мені, що бачила по телевізору, що існує тісний 

взаємозв'язок між забрудненням повітря та сприйнятливістю до COVID-19. 

Спікер по телевізору стверджувала, що це результати досліджень

Кембриджського університету, і моя подруга каже, що вона точно бачила

логотип дерева в цьому висвітленні у ЗМІ. Я дуже обережний, оскільки є 

багато фейкових новин, особливо щодо коронавірусу, тому я хотів би 

перевірити цю інформацію. Як я можу це зробити, і як мені використати це

дослідження для власного блогу?”



Приклад 3

„Я вивчаю меди манука, і мене особливо цікавить, чи може цей вид меду 

проявляти активність інгібітора уреази. Колега згадав, що з цього

питання є цікава публікація у „Food Chemistry”. Як я можу його знайти? Мені

також потрібно буде швидко залучити студента магістратури до 

вивчення уреази, щоб він міг допомогти мені в моїх дослідженнях”.



Запитання, відповіді та заключні 

зауваження



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


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

