
Інструкція з отримання віддаленого 

доступу до бібліографічної і  

реферативної бази даних SCOPUS 

Для отримання віддаленого доступу до передплаче-
них електронних ресурсів Наукової бібліотеки ЗНТУ, 
а саме—до бази даних SCOPUS— користувач має 
бути зареєстрованим читачем бібліотеки ЗНТУ, або 
бібліотеки свого вишу та мати при собі читацький 
квиток. 

 Зареєструйтеся із локальної мережі Запорізького націона-

льного технічного університету (наприклад, із аудиторій бі-

бліотеки: 248а та 250—в головному корпусі, 510—5 корпус, 

25а—3 корпус) за посиланням:   

   https://www.scopus.com/ 

 Повідомте співробітникам бібліотеки (ауд. 250) наступну 

інформацію для підключення віддаленого доступу особисто 

або на поштову скриньку natali_p@zntu.edu.ua: 

ПІБ, 

Навчальний заклад  та № читацького квитка, 

Адреса поштової скриньки, на яку здійснювалась 
реєстрація в БД SCOPUS. 

 На Ваш e-mail надійде лист англійською мовою від Admin-

Tool@elsevier.com із темою листа : Your Scopus Registration 

ID із персональним ID  та подальшими інструкціями для від-

даленої роботи зі SCOPUS. 

 В тексті першого абзацу отриманого листа Вам потрібно  

звернути увагу на цифри Registration ID та Registration Pass-

word. 

Наприклад: 

You have been assigned a Registration ID for Scopus which allows remote 

access outside your institution. Your Registration ID and Password infor-

mation is as follows: Registration ID: 218154x1 Registration Password: 

1653580 To create a Username and Password for Scopus please enter this 

information at http://www.scopus.com/register. You will be prompted to 

create a new user profile so you can begin using Scopus. Thank you for using 

Scopus...  

Далі Вам потрібно перейти за посиланням  

http://www.scopus.com/register і  вручну (не копіювати!) на-

друкувати надісланні цифри у форму, що відкриється. 

Наступним кроком Вам запропонують прив’язати віддале-

ний доступ до Вашого профілю і запитають логін (це Ваша 

поштова скринька) і пароль (той, який Ви вигадали в момент 

реєстрації). 

Це Ви робите одноразово! 

Вітаємо! Тепер Ви можете зайти на сайт БД SCOPUS: 

https://www.scopus.com/  та користуватися ним віддалено, 

здійснюючи лише авторизацію за логіном і паролем. 

 

Для довідок звертайтеся за телефоном: 769-84-10, ауд. 250 — 

зал електронної інформації НБ ЗНТУ (головний корпус), або 

поштою: natali_p@zntu.edu.ua,  Пилипенко Наталія Володими-

рівна.   


