До уваги науковців, аспірантів, студентів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка!
Наш університет є однією з небагатьох організацій в Україні, де надається доступ до наукометричної реферативної бази даних Scopus
(http://www.scopus.com/) від видавничої компанії Elsevier. Передплата доступу до ресурсу здійснюється завдяки розумінню адміністрацією
необхідності покращення показників наукової продуктивності університету, пошуку та встановлення зв'язків з найбільш впливовими
дослідниками та керівниками наукових організацій світу для наукового та фінансово-економічного співробітництва.
Наполегливо рекомендуємо Вам користуватись можливостями бази даних Scopus, яка є однією з найбільших баз анотацій та цитувань
рецензованої літератури в світі, для пошуку інформації про наукові дослідження. Scopus пропонує набір інтелектуальних інструментів, який
дозволяє відстежувати, аналізувати та візуалізувати науково-дослідну інформацію. База даних забезпечує широкий огляд світової науководослідної інформації в галузі природничих наук, техніки і медицини, а також соціальних і гуманітарних наук.
Scopus містить:
 22 800 рецензованих журналів (включно з близько 3 800 журналів відкритого доступу (Open Access) та 65 журналів з України);
 близько 150 000 книг;
 6,8 млн. доповідей конференцій;
 12 млн. авторських профілів з докладною інформацією про автора і оцінкою його наукової діяльності;
 близько 70 000 профілів організацій з детальною інформацією та оцінкою їх наукової діяльності.
Вміст Scopus оновлюється щодня та містить всі метадані документів, що полегшують пошук наукової інформації: автор(и),
афіліація(ї), назва, рік видання, назва джерела, кількість цитат, ідентифікатор цифрового об'єкта (DOI), анотація та багато іншого. За
посиланням «Переглянути у видавця» (View at Publisher) Ви маєте можливість переглянути текст документа, якщо до нього є доступ. Вміст
ретельно відбирається незалежною міжнародною групою бібліотекарів та вчених, які представляють основні наукові дисципліни, Scopus Content
Selection and Advisory Board (CSAB), щоб гарантувати відображення у базі наукової літератури найвищої якості.
Завдання, які Вам допоможе виконати Scopus:
 визначити, які дослідження проводяться у світі;
 знайти нові ідеї та дослідницькі можливості;

визначити провідних дослідників у відповідних напрямках з метою подальшого співробітництва;
 прийняти рішення про те, в який журнал слід надсилати власні роботи;

оцінити власні досягнення.
Нагадуємо, що доступ до Scopus Ви маєте через стаціонарні комп’ютери, підключені до локальної мережі (у всіх навчальних та наукових
корпусах університету), в т.ч. у комп’ютерному класі Наукової бібліотеки імені М. Максимовича (вул. Володимирська, 58, к. 27), та власні
ноутбуки та мобільні пристрої через Wi-Fi мережі університету. У Науковій бібліотеці Ви можете отримати консультацію з роботи із базою даних
Scopus.

