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Ідентифікатор (від англ. identity document, id) —

• унікальна ознака об'єкта

• відрізняє його від інших об'єктів, тобто ідентифікує

Однофамільці – ускладнюють 

ідентифікацію, особливо якщо 

працюють в одній галузі і одній 

установі

Найпопулярніші прізвища в Україні

Важко вгадати варіації транслітерації 

прізвища

VASSETZKY YS

VASSETZKY Y

VASETSKY Y

VASETSKII YS

VASSETZKY ES

VASETSKY ES

VASETSKII ES

VASETSKY ES



Достовірність 

Прив’язка до бібліографічної інформації

Можливість контролювати налаштування конфіденційності

ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕРИТОРІЇ ВИКОРИСТАННЯ

Міжнародні

(Researcher ID, ORCID, Scopus Author ID)

Національні

(NARCIS, LATTES)

ЗАЛЕЖНО ВІД ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ

Мультидисциплінарні

(AuthorClaim, Researcher ID, ORCID, 

Scopus Author ID)

Галузеві

(PubMed Author ID, ArXiv Author ID,

RePEc Author Service)

ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ПРИСВОЄННЯ

З вільною реєстрацією

(IraLis)

За фактом наукової роботи

(ArXiv Author ID)

З вільною реєстрацією

(Scopus Author ID)

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СИСТЕМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

СИСТЕМИ ЦИФРОВИХ ІДЕНТИФІКАТОРІВ НАУКОВЦІВ ПОДІЛЯЮТЬСЯ:



https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri

АВТОРСЬКИЙ ПРОФІЛЬ SCOPUS

варіанти написання прізвища

перелік місць роботи

кількість публікацій

роки публікаційної діяльності

галузі досліджень

посилання на  співавторів

загальну кількість цитувань на публікації автора

загальну кількість джерел, на які посилається автор

індекс Гірша автора тощо



http://www.scopusfeedback.com/index.html

ПОШИРЕНІ ПОМИЛКИ 

Редагування авторського профілю в Scopus, якщо не маєте доступу до повної 

(передплаченої) версії 

NB! Потрібна адреса електронної пошти, що надана  

установою, в якій Ви працюєте! http://knmu.kharkov.ua 

віднесення публікацій автора в декілька авторських 

профілів, що розрізняються за написанням прізвища 

наявність в авторському профілі публікацій інших 

вчених

некоректне найменування організації



ПЕРЕВАГИ

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – відкрита некомерційна система 

надання унікальних ідентифікаторів для дослідників 

прозоре повне представлення результатів науково-дослідної діяльності

не обмежений рамками певної  наукової 

дисципліни

визначає і розрізняє авторів навіть у разі 

повного збігу імені 

надає можливість ведення персонального 

облікового запису 

будує надійні і прозорі зв’язки з іншими 

дослідникам

співпрацює з різними організаціями, які 

збирають інформацію про наукові 

публікації: CrossRef, DataCite, 

ResearcherID, Scopus та інші

спрощує звітність  та аналіз наукової 

діяльності



http://orcid.org



• First name (ім'я);

• Last name (прізвище);

• Email (адреса електронної пошти);

• Create an ORCID password (створити пароль для входу до ORCID);

• Confirm ORCID password (підтвердити пароль для входу до ORCID).

- загальний доступ, профіль може бути переглянутий будь-ким у мережі; 

- обмежений доступ буде наданий лише колу довірених осіб та організацій; 

- приватний доступ, інформацію у профілі зможете бачити лише Ви. 

Email 

http://orcid.org



FOR RESEARCHERS (для дослідників): 

•My ORCID record (мій запис ORCID), 

•Inbox (вхідні повідомлення), 

•Account settings (налаштування профілю), 

•Developer tools (інструменти розробника), 

•Learn more (додаткова інформація) 

ORCID ID - це URL. 

Відображається як звичайна електронна адреса http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx. Номер  з комбінації 

16 цифр. Крім цифр від 0 до 9 ідентифікатор може містити велику літеру X, що представляє число 10.

• Biography (біографія)

• Employment (зайнятість)

• Education and qualification (освіта)

• Invited positions and distinctions (додаткові звання,

посади та відзнаки)

• Membership and service (членство в громадських

організаціях)

• Funding (фінансування)

http://orcid.org



http://orcid.org



http://www.researcherid.com/

ResearcherID

З 15 квітня всі облікові записи ResearcherID будуть 

переправлені на профілі PUBLONS 

Ідентифікатор вченого, дозволяє представити всі його публікації

інтегрується з наукометричною платформою Web of Science (WoS), 

підтримується компанією Clarivate Analytic (з 2016 року)

https://publons.com/about/home/

безкоштовний сервіс для науковців усього світу 

стартував у 2012 році

дозволяє шукати рецензентів

інструмент для видавців і редакторів



ДОСТУПНІ МОЖЛИВОСТІ

https://publons.com/account/login

перероблений загальнодоступний профіль

інтегрований з ORCID

більше способів додавання своїх публікацій

пошук і імпорт за DOI або за назвою в Інтернеті

завантаження файлу з довідкового менеджера (файл RIS, 

BibTex або CSV)

підтвердження діяльності в якості рецензента і редактора 



https://kopernio.com/

Пошук повних текстів статей в форматі pdf у

ресурсах  відкритого доступу:

• інституціональним репозитаріям,  платформам 

(PubMed Central, Google Scholar, ResearchGate, 

arXiv)

• доступ до повних текстів з дотриманням всіх 

прав авторів і видавництв

• безкоштовний плагін з сайту www.kopernio.com 



https://scholar.google.com.ua/

Які можливості надає профіль Google Scholar Citations?

«Google Академія» 

безкоштовний науковий інструмент

відкрита наукометрична база  даних  

дозволяє знаходити  наукову літературу в Інтернет-просторі 

систематизація  публікацій

особисто редагування  власної бібліотеки

наукометричні показники публікацій (Статистика цитування, h-

індекс)

автоматичне повідомлення про появу нових посилань на Ваші 

публікації

автоматичне повідомлення про появу нових Ваших публікацій

h-індекс науковця дорівнює N якщо він є 

автором щонайменше N статей, кожну з 

яких було цитовано не менше ніж N разів

i10-індекс рівний кількості статей 

автора, які були процитовані не менше 

ніж 10 раз



https://scholar.google.com.ua/



https://scholar.google.com.ua/



пр. Науки 4, корпус «Б», телефон 707-72-95; 5-95

e-mail: sbo-libr@ukr.net 

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22684
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