
Додаток 1 

Інструкція про налаштування віддаленого доступу до бази Scopus 

для користувача 

Крок 1. Зайдіть на свою поштову скриньку та перевірте наявність листа від 

компанії Elsevier.  

 

 
 

Крок 2. Відкрийте лист з інструкцією про налаштування віддаленого 

доступу: 

 
Крок 3. У тексті листа знайдіть та перейдіть за посиланням: 

https://www.scopus.com/register. Зверніть увагу на «Registration ID» та 

«Registration Password» – вони знадобляться для наступного кроку. 

https://www.scopus.com/register


 
 

Крок 4. Після активації/відкриття отриманого посилання, з листа (див. крок 

3) перенесіть числові значення «Registration ID» та «Registration Password» у 

відповідні поля, потім натисніть на кнопку «Continue»: 

  
Крок 5. Зверніть увагу, що на цьому кроці є два варіанти входу в систему: 

1 варіант. Якщо раніше було створено обліковий запис (акаунт) в базі 

Scopus з використанням під час реєстрації адреси електронної поштової 

скриньки (крок 1). 

Для входу в систему, виконайте такі дії: 



1. введіть у поле «Username» адресу електронної поштової скриньки, на 

яку надійшов лист для активації віддаленого доступу (крок 1); 

2. введіть у поле «Password» відповідний пароль; 

3. натисніть на кнопку «Login». 

 

 
2 варіант. Якщо відсутній обліковий запис (акаунт) в базі Scopus або не 

створений обліковий запис (акаунт) з використанням під час реєстрації адреси 

електронної поштової скриньки (крок 1). 

Для створення нового облікового запису (акаунту), виконайте такі дії: 

1. натисніть на посилання «Register Now»; 

 
2. заповнити необхідні поля (ім’я (1); прізвище (2); адреса електронної 

поштової скриньки з кроку 1 (3); створити пароль (4); за потреби 

ознайомитися з «Password Guidelines», перейшовши за відповідним 

посиланням (5); також за потреби підписатися на розсилку від компанії 

Elsevier (6); поставити галочку (7) та натиснути  на кнопку «Register» 

(8); 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri?bulk_id=686415x0&encrypted_bulk_pwd=00730048004B006D0068006F00740035006C00720051003D
https://www.scopus.com/customer/password/guidelines.uri


 
 

3. перейти до варіанту 1 (крок 5) та виконати необхідні дії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Інструкція про активацію віддаленого доступу до ресурсів 

Elsevier для користувача 

 

Крок 1. Перейдіть за посиланням: https://www.sciencedirect.com/:  

 

 
 

Крок 2. Зареєструйтеся, натиснувши на кнопку «Register». Під час 

реєстрації вкажіть корпоративну поштову скриньку:   

https://www.sciencedirect.com/


 
 

 
 

Крок 3. Поверніться на початкову сторінку за посиланням: 

https://www.sciencedirect.com/. Внизу сторінки натисніть на посилання «Remote 

access»: 

https://www.sciencedirect.com/


 
 

 

Крок 4. Після відкриття нової вкладки, введіть корпоративну електронну 

пошту, яку використовували під час реєстрації, а потім натисніть на кнопку 

«Continue». 

 

 
Крок 5. Перевірте наявність листа на корпоративній електронній пошті та 

активуйте віддалений доступ: 

 



 
 

Крок 6. Перейшовши за відповідним посиланням (крок 5), введіть пароль, 

який вносили під час реєстрації: 

 

 
 

Крок 7. Якщо система висвітлить червоним кольором помилку, знову 

перейдіть за посиланням: https://www.sciencedirect.com/. Наявність імені та 

прізвища в правому верхньому куті свідчить про отриманий доступ.  

Один профіль можна використовувати для різних ресурсів Elsevier 

(ScienceDirect, Scopus, Scival). 

https://www.sciencedirect.com/
http://elsevierscience.ru/products/science-direct/
http://elsevierscience.ru/products/scopus/
http://elsevierscience.ru/products/scival/


 
 

Крок 8. Якщо з певних причин не вдалося активувати віддалений доступ, 

будь ласка, зверніться в службу підтримки: 

 онлайн-форма (на англ.) 

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

 онлайн-чат (на англ.) 

https://service.elsevier.com/app/chat/chat_launch/supporthub/sciencedirect/ 

 телефонний дзвінок (на англ.) 

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


