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Перші кроки у ScienceDirect



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. 



Що таке ScienceDirect?

ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/) це повнотекстова база даних, яка надає 

доступ до понад 16 млн статей, 2,500 журналів, 370 журналів Відкритого доступу, 39,000 

книг та 330,000 тематичних сторінок для допомоги дослідникам

Більше інформації про вміст ScienceDirect: 

https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/content

https://www.sciencedirect.com/
https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/content


Внесок статей журналів 
Elsevier у світові 

дослідження

Якість вмісту ScienceDirect

2019

* На основі проведеного у 2018 р. аналізу Elsevier даних Scopus щодо внеску видавців >1% проіндексованих книг з датою видання 2013-16, не враховуючи серії книг

Середня кількість цитат 
на книгу – найвища в 

галузі

Книги Elsevier мають 
найвищий відносний

вплив цитування серед 
найбільших 

книговидавців у Scopus  

2.1*16.518%



Початок роботи з ScienceDirect



Створіть обліковий запис

У вашому обліковому записі доступний цілий ряд налаштувань та 

функцій, розроблених для підтримки ваших дослідницьких цілей (це

легко та безкоштовно!)

За допомогою невеликої інформації про ваші особисті дані, обліковий

запис надає вам можливість:

Створіть обліковий запис

Налаштувати

сповіщення про 

пошукові запити, 

журнали та серії книг

Отримувати

рекомендації, 

персоналізовані

на основі Вашої

історії пошуку та 

активності

Отримувати

віддалений доступ до 

ScienceDirect за 

межами діапазону IP-

адрес ваших установ



v

Віддалений доступ

Доступ до ScienceDirect в будь-який час і в будь-якому місці

Незалежно від того, працюєте Ви на ноутбуці, планшеті чи телефоні, вдома чи в дорозі, в університетському містечку чи поза 

ним, Ви можете продовжувати свої дослідження, зареєструвавшись для віддаленого доступу до ScienceDirect.

Наступного разу, перебуваючи за поза межами університету:

1. Натисніть на "Remote access" у шапці будь-якої 

сторінки ScienceDirect.

2. Дотримуйтесь інструкцій, вводячи електронну

адресу своєї організації (напр., 

john.smith@nyu.edu), і виберіть свою 

організацію зі спадного меню.

3. Натисніть на посилання “Activate my remote 

access now” у листі, який ми вам надішлемо, і 

віддалений доступ налаштовано. (Якщо Ви не 

зареєстровані в ScienceDirect, відобразиться

сторінка реєстрації)

https://www.sciencedirect.com/
mailto:john.smith@nyu.edu


ScienceDirectПереглядайте

Якщо Ви хочете розпочати свою роботу з перегляду вмісту ScienceDirect, а не прошуку, просто 

натисніть на Journals and Books на головній сторінці

Ця модернізована сторінка перегляду має розширені

можливості пошуку та простий склад URL-адрес.

• Уточнення публікацій за галузями та підгалузями

• Вибір за типом публікації

• Вибір за типом доступу

https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books


ScienceDirectЗалишайтеся в системі, щоб отримувати

персоналізовані рекомендації

Персоналізовані рекомендації зроблять ваше дослідження більш ефективним. Чим більше ви взаємодієте з 

ScienceDirect під своїми логіном та паролем, тим точнішими та актуальнішими стають рекомендації.

Дозвольте нам допомогти спрямувати правильний вміст до Вас, коли і де він Вам потрібен під час вашого

дослідницького процесу. Ми використаємо машинне навчання та Ваші дії, щоб запропонувати вміст, 

спеціально адаптований до Ваших потреб.

На головній сторінці натисніть на своє ім’я та на 'My recommendations’, щоб побачити, що наш адаптивний

алгоритм знайшов для вас.

My recommendations пропонує Вам перелік рекомендованого дослідницького вмісту щотижня, який

надсилається Вам електронною поштою.

https://www.sciencedirect.com/user/recommendations


ScienceDirectПросте відстеження історії читання

При використанні облікового запису Reading 

History допомагає вам відстежувати, що Ви 

читали

100 останніх статей, які Ви переглянули, будуть

збережені.

Ви можете переглядати, зберігати та видаляти 

записи з Вашої історії читання у ScienceDirect, 

або завантажувати повний список записів. 



Допомога & підтримка

Хоча ми прагнемо зробити ScienceDirect простим та 

інтуїтивно зрозумілим у використанні, у Вас можуть

виникнути запитання. Наш Customer Support Center

містить відповіді на Ваші найрозповсюдженіші 

запитання, інформацію про останні оновлення, відео-

інструкції та інші посібники.

Ви можете відкрити Customer Support Hub, натиснувши на 

кнопку “?” верхньому правому куті сторінки ScienceDirect.

Відвідайте ScienceDirect Support Center

https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/sciencedirect/


Демонстрація онлайн



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

