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Ваші колеги та Ви у Scopus



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. 



Зміст

• Як використовуються профілі автора?

• Як утворюється профіль автора у Scopus?

• Перевірте свій профіль

• Демонстрація онлайн

• Запитання та відповіді



Як використовуються профілі автора?

Я!

Дослідник

Інші дослідники

Адміністрація

Фонди

- Чи варто наймати цю людину?

- Який цей дослідник у порівнянні з іншими?

- Чи варто просувати цю людину?

- Чи варто цьому керівнику групи виділити більше 

фінансування?

оцінювання

- Чи варто виділити йому грант?

- Чи варто мені співпрацювати з ним?

- Чи варто мені читати його статті?

- Чи варто запрошувати його 

рецензентом?

презентація

- Людям потрібно прочитати 

мої статті!

- Людям потрібно цитувати мої 

статті!

- Співавтори повинні знайти 

мене

- Винайміть мене!

- Дайте мені ресурси!

- Я Ваш топ-дослідник!

- Дайте мені грант!



Scopus: провідний ресурс для профілів

Article

70+ million
Record from 

journals, books 

and book series,

conference

proceedings

and trade

Publications

Author

12+ million
Author profiles

(active)

Affiliation

70,000+
Affiliation profiles



Як утворюється профіль автора у Scopus?

Scopus використовує

комбінацію

автоматизованих та 

курованих даних для 

автоматичного 

створення профілів

авторів.



Як утворюється профіль автора у Scopus?

Scopus використовує

комбінацію

автоматизованих та 

курованих даних для 

автоматичного 

створення профілів

авторів.



Види правок, які Ви можете зробити

Корегування профілю автора

Запити на оновлення приналежності

автора не приймаються, оскільки історія

приналежності в профілі автора 

укладається на основі статей автора.

• Злиття: поєднання двох або більше профілів

автора разом, а також оновлення переліку

статей автора у Scopus

• Роз’єднання: відокремлення статей від

одного профілю автора до іншого профілю

автора (існуючого або нового)

• Заміни або помилки деталізації (зміна імені, 

електронної пошти)

• Відсутній вміст, який повинен бути у Scopus

на підставі Content Coverage guidelines



Перевірте свій профіль



Демонстрація онлайн



Переглянемо профіль автора

Знайдіть сторінку свого профілю автора.1

Перевірте, чи дані про Вас, як про автора є правильними.2

Створіть обліковий запис у Scopus, щоб можна було

подати запит на виправлення за необхідності.3

Подайте запит на виправлення у своєму профілі автора у 

Scopus.4

Оновлюйте свій профіль.5



Редагуйте свій профіль

Ви можете редагувати свій профіль з:

• Сторінки інформації про автора 

(натиснути на “Edit Profile)

• Сторінки з результатами пошук 

(натиснути на “merge profiles)

• З інструменту Author Feedback 

Wizard landing page: 

https://www.scopus.com/feedback/au

thor/home.uri

https://www.scopus.com/feedback/author/home.uri


Запитання та відповіді



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

