1. Як знайти журнали, що індексуються у наукометричних базах даних
(Scopus, Web of Science)
Виконуючи вимогу МОНУ щодо публікації результатів наукових досліджень у
журналах, які індексуються у наукометричній базі Scopus, науковці стикаються з
проблемою пошуку відповідних журналів. Для здійснення такого роду пошуку радимо
скористатися аналітичною надбудовою над Scopus – базою даних SCImago Journal Rank на
сайті http://www.scimagojr.com/
На вищезазначеній сторінці зі списку розділів зліва треба вибрати Journal Rankings –

опиняємося на першій сторінці Рейтинга журналів, які індексуються в Scopus.
Можна просто послідовно переглядати сторінку за сторінкою, переходячи всю
таблицю від найбільш цитованих до найменш цитованих журналів. Але оскільки в базі
понад 20 тис. журналів, то краще скористатися пошуковими функціями, запропонованими
на першій сторінці.
Натискаючи на трикутники у вільних вікнах, зі спадних списків треба обрати
уточнювальні тематичні рубрики за такими категоріями:
Subject Area:
Subject Category:
Country:
Year:

У верхньому вікні обираємо загальні розділи, нижче – підрозділи, до яких можуть
належати журнали, які нас цікавлять. Країну можна не вибирати, якщо немає потреби
обмежувати пошук за місцем знаходження журналу та його видавця. Рік краще вибрати
перший зі списку (2012), оскільки нас цікавлять активні журнали і свіжа інформація.
У вікні Order By: обираємо H Index (індекс Хірша) або SJR (спеціальний індекс
SCImago Journal Rank). Останній індекс враховує декілька принципових показників цитування
журналів і його широко використовують у науковому співтоваристві. Для нашого пошуку вибір
індексу не є дуже важливим.
Далі натиснути кнопку Refresh.
У результаті таблиця скоротиться до списку журналів потрібної тематики; список буде
сформований за спаданням показника.
З усіх даних списку під час пошуку важливі самі назви журналів, їх належність до країни
(позначена прапорцем і словесним найменування, що висвітлюється у разі наближення курсора до
прапорця) і розуміння того, що на верхніх позиціях перебувають більш авторитетні (частіше
цитовані) журнали.
Далі необхідно переглянути назви журналів і вибрати той, який найбільше підходить,
враховуючи тему статті, яку маємо намір опублікувати. Натискаємо на назву і переходимо на
сторінку з інформацією про журнал і графічними звітами про цитованість і публікаційну
активність.
Натискаємо на Show full scope (у кінці короткої текстової інформації про журнал), а потім
на source наприкінці абзацу під назвою Skope: для переходу на сайт журналу, де можна
ознайомитися з журналом.
2. Як з’ясувати, чи присутній журнал у Scopus
Якщо назва чи індекс ISSN журналу відомі і треба з’ясувати, чи є він у БД Scopus,
заходимо знову на інтернет-сторінку за адресою http://www.scimagojr.com/. Зі списку розділів зліва
вибираємо розділ Journal Search. Шукати можна і за індексом ISSN, і за назвою.
Для пошуку за ISSN у рядок пошуку Search query вставляємо номер ISSN.
Натиснувши на трикутник у вікні справа, вибираємо Journal ISSN зі спадного списку і
натискаємо кнопку Search. Якщо відбувся перехід до сторінки з короткою інформацією про
запитуваний журнал, то це є підтвердженням факту його наявності у базі Scopus. Якщо система

пошуку відповіла, що жоден журнал не відповідає нашому запиту (Sorry, your Search

Query did not match any journal), можна спробувати пошукати його за назвою. Якщо
відповідь негативна – журналу немає у базі.
Для пошуку за назвою журналу у рядку пошуку Search query набираємо назву
журналу. У вікні праворуч зі спадного списку вибираємо Journal Title і натискаємо Search.
Якщо журнал є в базі, відбудеться перехід до сторінки з короткими відомостями про нього. Для
переходу на сайт журналу натискаємо на Show full scope (наприкінці відомостей про журнал), а
потім на source у кінці абзацу під назвою Skope: і знайомимося з журналом докладніше.
Корисну інформацію щодо роботи зі Scopus можна знайти на сайті видавництва
Ельзевір http://health.elsevier.ru/electronic/product_scopus/
3. Як з’ясувати, чи присутній журнал у Web of Science
Для того, щоб переконатися, що журнал індексується у Web of Science, треба зайти на сайт
Thomson Reuters (Web of Science) за адресою http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/. Там подано
головний список усіх журналов, що індексуються у Web of Science, – Master Journal List (інша
назва – Філадельфійський список).
У вікно пошуку Search Terms: треба ввести індекс ISSN журналу, у вікні вибору Search
Type: вибрати абревіатуру ISSN і натиснути кнопку SEARCH. Якщо журнал є в базі, відбудеться
перехід на сторінку Master Journal List, що містить стислу інформацію про цей журнал.. Якщо
система пошуку відповіла, що журнал не знайдено (not found), — журналу немає в базі Web of
Science.
Багато інформації щодо роботи з ресурсамиThomson Reuters (Web of Science та ін.) можна
знайти на сайті:
http://wokinfo.com/russian/;

За матеріалами інтернет-ресурсів
підготував інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки

