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Формування іміджу вченого
 Імідж людини — це думка про неї у групи людей в

результаті сформованого у їхній психіці образу цієї особи, 
що виник у результаті їх прямого контакту з цією людиною
чи внаслідок отриманої про цю людину інформації від інших
людей; 

 Репутація особи — це думка та уявлення громадськості про
людину. Проте, якщо імідж — це образ, що можна створити
за допомогою слів та ідей, діяльності, то репутація
створюється конкретними вчинками. Функції репутації
перегукуються з функціями, які відіграє бренд; 

 Бренд - це репутація, імідж і асоціації, що виникають у
свідомості людей, коли вони чують ту чи іншу назву або
бачать якісь атрибути.



Що дає імідж/бренд вченого?

Впізнавання вченого

Цитування іншими



 Доступність інформації про вченого і закладу у якому
він працює

 Наукометричні індекси, використання глобальних
ідентифікаторів для підвищення точності при
розрахунку індексів

 Публікації в журналах з високим імпакт-фактором

 Публікація в ресурсах, що забезпечують видимість в
світовому інформаційному просторі

 Комунікації

 Компетентність

Складники іміджу вченого



Як підвищити видимість інформації
про вченого для Інтернет аудиторії?

Персональні цифрові
профілі вченого – запорука

інтеграції у світовий
дослідницький простір!!!



Цифровий
ідентифікатор вченого

ORCID

Персональний
профіль у системі

Google Scholar

Персональний
профіль у
Scopus

Персональний
профіль у publons
Web of Science
(ResearcherID)

Персональні сторінки
у соціальних мережах

Research Gate, 
Facebook та ін.



Відкрита: 

• ORCID

• Google Scholar, 

• publons (ResearcherID)

Закрита

• Scopus

Персональні цифрові профілі
вченого (тип реєстрації)



 ПІБ

 Інші варіанти ПІБ

 Місце роботи, підрозділ, посада

 Науковий ступінь, вчене звання

 Інші ідентифікатори автора

 Предметна область досліджень

 Ключові слова

 Список публікацій

Основні дані для персональних
цифрових профілі вченого



гранти, проекти

премії, стипендії

фахове визнання

Імідж
викладача ЗВО

рейтинг викладачів

кар'єрний ріст



Визначення іміджу вчених

Застосування кількісно-якісних методів

- контент-аналізу, 

- індекс-цитування,

- кількість завантажень публікацій

на основі чого складаються рейтинги науковців за
певними шкалами



Напрями розбудови іміджу вченого



1. Створення цифрового ідентифікатора
вченого ORCID



ORCID – об'єднання всіх ID

 Інші варіанти написання ПІБ

 Інші ідентифікатори автора

 Посилання на профілі, власний сайт

 Автоматизоване вивантаження статей з
видавничих платформ



Електронні
бібліотеки, 

репозитарії

2. Самоархівування наукових робіт

оприлюднення

розповсюдження



3. Створення та підтримування персональних
профілів у наукометричних базах

Google Scholar



Scopus



Web of Science



4. Професійна активність у електронних

соціальних мережах

 ResearchGate

 Facebook 

 LinkedIn 

 Mendeley 

 YouTube та ін.



Research Gate, 
Facebook та ін.



Персональні цифрові профілі вченого

Однойменні індекси в різних базах мають різні значення! 
Значення показника розраховується на основі даних, що

містяться в конкретній базі.



Персональні цифрові профілі вченого



Шляхи міграції відомостей про вченого



Самоархівування публікацій

Профілі
у наукометричних базах

Цифровий ідентифікатор ORCID

Електронні
соціальні, професійні мережі

Складники
іміджу вченого

Засоби та етапи розбудови іміджу вченого



гранти, проекти премії, стипендії фахове визнання, 
кар’єрний ріст

Розбудова іміджу вченого

Розбудова іміджу викладача та університету

Розбудова іміджу ЗВО

Електронна
бібліотека

Сайт Періодичні
видання

Наукові масові
та іміджеві заходи

Профілі в
соц.мережах



 ORCID

 Профіль Google Scholar

 Профіль publons

 Профіль Research Gate

 Інше за бажанням і потребою

Вчений повинен мати:



URL

 ORCID - orcid.org 

 Google Scholar - scholar.google.com

 Publons - publons.com

 Scopus - www2.scopus.com

 ResearchGate - www.researchgate.net

Ідентифікатори вченого (авторські профілі) -
http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=i

tem&id=2028:identyfikatory-vchenoho-avtorski-profili



Для підготовки презентації використані особисті напрацювання та матеріали:
Тиханкова І., спеціаліст з навчання
Інтелектуальна власність та наукові дослідження. Можливості платформи Web of Science 
для якісних наукових досліджень (Web of Science Core Collection, Journal Citation Report, ESI,
EndNote, ResearcherID). https://www.slideshare.net/ntbstat/web-of-science-web-of-science-core-

collection-journal-citation-report-esi-endnote-researcherid

Сергей Парамонов, Специалист по обучению и поддержке подписчиков Thomson Reuters. 
Бренд ученого: как сделать так, чтобы нас цитировали http://wokinfo.com/media/pdf/ru-
researcher_brand.pdf.

Главчева Ю.Н. Создание бренда ученого – http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/15431/1/Glavcheva_brand_scholar.pdf
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Дякую!


