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Міжнародні стандартні ідентифікатори
 ISNI (International Standard Name Identifier - Міжнародний стандартний 

ідентифікатор імені).

 ISBN (International Standard Book Number – Міжнародний стандартний 
книжковий номер).

 ISSN (International Standard Serial Number - Міжнародний стандартний 
номер серійного видання).

 ISRC (International Standard Recording Code – Міжнародний стандартний 
код звуко-/відео-/аудіовізуальних записів).

 ISMN (International Standard Music Number – Міжнародний стандартний 
номер нотного видання).

 DOI (Digital Object Identifier - Цифрові ідентифікатори об’єктів).



Digital Object Identifier, DOI

DOI допомагають визначити унікальне та постійне веб-посилання на 
статтю, документи, дані, книги, будь-які вихідні матеріали, коди, відео 
та багато інших типів контенту. 
Індекс DOI складається з наступних частин: 



Сучасні проблеми ідентифікації 
авторів та наукових публікацій

 Ідентифікація авторів серед однофамільців

Різне написання прізвищ на різних мовах

Зміни прізвищ авторів та відслідковування авторства

Різний формат написання прізвищ авторів 

Недобросовісні наукові публікації та дублювання статей

Надмірне самоцитування 

Довіра до автора публікації 



Найпопулярніше прізвище в Україні 
Мельник



Друге за популярністю прізвище в Україні
Шевченко



Найпоширеніші прізвища за країнами 
Європи



Open Researcher and Contributor ID, 
ORCID iD

ORCID (відкритий ідентифікатор дослідника та автора) -  є 
унікальним ідентифікатором, що визначає прямий зв'язок з 
дослідниками та організаціями, і спрямований на 
вирішення проблем синтаксичної та структурної 
неоднорідності відомостей про автора.

ORCID це неприбутковий проект, який являє собою 
відкриту базу даних науковців. Проект націлений в першу 
чергу на авторів, що публікуються в різних журналах.



Кому корисний ORCID ID
 Автору 

Вказівка   свого ORCID ID  спрощує узгодження відомостей про автора.
Немає необхідності збирати перелік своїх публікацій. Кожен видавець відправляє 

відомості по статтях, опублікованих в його журналах.
 Редакції

Завжди можна зв'язатися з автором і побачити всі його публікації.
 Університету, науковій установі

  Відстежувати інформацію про своїх співробітників, формувати звіти про наукову 
діяльність.

 Видавництву
Після публікації статті відомості про неї можливо відправити в базу ORCID.

 Науковим співтовариствам
Можливість адмініструвати членів своїх спільнот, учасників своїх конференцій.

 Фондам
Завжди можна побачити перелік публікацій певного автора і гранти, отримані ним 

раніше.
 Бібліотекам

Спрощується процес каталогізації по авторам.



ORCID iD

Головною метою ORCID є вирішення проблеми 
ідентифікації вчених з однаковими іменами та 
прізвищами.

Структура ідентифікатора ORCID: 

ORCID ID являє собою номер з 16 цифр,  що поділені на 
чотири блоки. 

http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.

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



Також ORCID дозволяє 
виявити: 
- дублікацію подання ресурсів в різні журнали;
- самоцитування.

ORCID вирішує поширені проблеми в 
іменуванні авторів:

 змінної транскрипції і порядку складних імен;

 існування середніх імен, загальних імен;

 ініціалів, та специфічних національних стандартів, щодо 
правил запису імен авторів;

 випадки зміни прізвищ.



Сумісність ORCID з електронними 
бібліотеками  і платформи

CrossRef
PubMed Central
ScienceCentral
KoreaMed Synapse
ResearcherID
Scopus



Переваги використання ORCID iD

 безкоштовне отримання та підтримку унікального ідентифікатора для 
всіх науковців;

 безкоштовне користування сервісами ORCID;

 можливість інтеграції з іншими сервісами унікальної ідентифікації 
науковців;

 забезпечення надійності даних кожного зареєстрованого науковця;

 ORCID принципи підкреслюють відкритість, прозорість, мають широкий 
науковий спектр у глобальному масштабі та необмежений географічними 
та державними границями, а також підтримує права дослідників для 
встановлення параметрів конфіденційності на своїх облікових записах.



Причини реєстрації дослідників 
у ORCID

 підтримки своїх результатів наукових досліджень; 

 розповсюдженню своїх результатів наукових досліджень;

 ведення профілю вченого; 

 ідентифікації різних варіантів написання прізвища, ім’я, по 
батькові дослідника, що використовувались у публікаціях 
вченого;

 імпорту ресурсів вченого в ORCID з Google Scholar;

 здійснення пошуку вчених або спільноти вчених за спільною 
або суміжною темою дослідження та створення запрошення 
до співпраці.



Реєстрація в системі ORCID

https://orcid.org/

https://orcid.org/


Сторінка реєстрації в ORCID 

Ім’я
Прізвище
Адреса електронної пошти
Пароль
Налаштування 

конфіденційності
Сповіщення



Налаштування конфіденційності

 - Публічний доступ. Інформація, позначена як загальна, 
тобто її можуть переглянути всі, хто приходить на сайт 
orcid.org. Такі дані також будуть включені в файли даних 
загального користування, що публікуються щорічно ORCID.

 - Обмежений доступ. Інформація, доступна тільки 
довіреним особам. Тобто тільки тим, кого Ви уповноважили 
для перегляду записів. 

- Приватний доступ. Тобто ці дані можете переглядати 
тільки Ви. 



Сторінка входу в обліковий запис 
ORCID

адресу електронної пошти 
або ORCID ID

пароль



Сторінка облікового запису в системі 
ORCID 

http://ukrlit.org/transliteratsiia



Редагування полів даних 
«Также известен как»



Редагування полів даних «Страна» 



Редагування полів даних 
«Ключевые слова»



Редагування полів даних «Веб-сайты»
«Full Text Publications» 



Редагування полів даних «Websites»
«Official Web Site»

 «Google Scholar Profile»

«Official Web Site»  «Google Scholar Profile»



Редагування полів даних 
«Адреса электронной почты»



Редагування поля даних «Биография»

Дата народження
місце роботи, тобто назву наукової установи та посаду
місце навчання, якщо декілька, тоді кожен заклад, в якому 

навчались, тобто назву навчального закладу, факультет, 
роки навчання, вказавши студент чи аспірант…

та ін. 



Редагування поля даних «Работа»



Редагування поля даних 
«Education and qualifications»



Додавання інформації про  
фінансування наукової діяльності 

«Найти и связать»

1) Добавить краткое описание финансирования
2) Найти и связать
3) ÜberWizard

4) Дозвіл ÜberWizard на доступ в ORCID



Додавання інформації про  
фінансування наукової діяльності 

«Найти и связать»

5) Ввести ім’я та прізвищ дослідника



Редагування поля даних «Работы»
 («Связать в ручную»)



Імпорт ресурсів в ORCID з Google Scholar 

1) http://scholar.google.com

3) Збереження на ПК сформованих 
бібліографічних даних 

2) Вибір ресурсів та формату 
опису бібліотечних посилань 
BibTeX 

http://scholar.google.com/


Імпорт ресурсів в ORCID з Google Scholar 

4) Import BibTeX 

5) Вибрати файл

6) Зберегти



Імпорт ресурсів в ORCID за DOI



 https://publons.com

 База науковців, рецензентів і  інструмент для видавців і 
редакторів, що дозволяє шукати рецензентів, 
автоматизувати роботу з ними і підвищити її ефективність.

 Статистичні дані використання Publons в Україні

Publons

Загальна 
кількість 
навчально-
наукових 
закладів

Загальна 
кількість 
дослідників, 
профілі яких 
зареєстровані 
в Publons

Загальна 
кількість 
рецензентів, 
які входять у 
«top 1% 
reviewers» з 
профілями в 
Publons

Загальна 
кількість 
перевірених 
рецензентів, 
яких додали 
афілійовані 
дослідники

Кількість 
перевірених 
рецензентів, 
яких додали 
афілійовані 
дослідники за 
останні 12 
місяців 

1000 28551 12 2312 833

https://publons.com/


Приєднання ідентифікатора  ORCID до 
профілю Publons

1) Найти и связать
2) ResearcherID

3) Вхід до Publons



4) Account
5) Вибрати ORCID

Приєднання ідентифікатора  ORCID 
до профілю Publons



Приєднання ідентифікатора  ORCID
 до профілю Publons



Імпорт ресурсів в ORCID з Publons

1. Permissions

2. «GRANT PUBLONS PERMISSION TO UPDATE YOUR ORCID WORKS» 

3. Дозвіл до облікового запису в ORCID 

https://publons.com/dashboard/settings/permissions/
https://publons.com/dashboard/settings/permissions/
https://publons.com/dashboard/settings/permissions/
https://publons.com/dashboard/settings/permissions/
https://publons.com/dashboard/settings/permissions/
https://publons.com/dashboard/settings/permissions/
https://publons.com/dashboard/settings/permissions/


Імпорт ресурсів в ORCID з Publons

4. EXPORT PUBLICATIONS TO ORCID NOW

https://publons.com/dashboard/settings/permissions/


Бібліографічний опис публікації в 
ORCID



Додавання ResearcherID у 
обліковий запис ORCID

2. «GRANT PUBLONS PERMISSION TO UPDATE YOUR ORCID WORKS» 

3. Дозвіл до облікового запису в ORCID 

1. Permissions

https://publons.com/dashboard/settings/permissions/
https://publons.com/dashboard/settings/permissions/
https://publons.com/dashboard/settings/permissions/
https://publons.com/dashboard/settings/permissions/
https://publons.com/dashboard/settings/permissions/


Експорт ресурсів з ORCID в Publons
І спосіб



Експорт ресурсів з ORCID в Publons 
ІІ спосіб



Профіль наукових колективів 
в Google Scholar

Google Академія (GS) – відкрита спеціалізована пошукова 
бібліометрична система, що індексує наукові публікації та 
наводить дані про їх цитування.

http://scholar.google.com



Профіль наукових колективів 
в Google Scholar



Завдання які вирішує профіль автора в 
Google Scholar

 Представлення публічної інформації  про науковця

 Висвітлення наукових інтересів

 Відстежування бібліографічних посилань на свої статті

 Формування наукового рейтингу науковця 



Функціональні можливості 
Google Scholar

 Додавання інформації про публікації вручну або автоматично

 Пошук сторінок колег по суміжним дослідженням, з даними про їх публікаціях 

 Ведення списку власних публікацій

 Статистика цитування по всім проіндексованим публікаціям

 При аналізі враховуються прізвище та ініціали вченого українською, російською та 
англійською мовами

 Пошук за прізвищем автора, за назвою статті, за назвою ЗВО або організації, які є у 
вільному доступі в інтернет середовищі

 Частота цитування знайдених за запитом публікацій, визначення індексу Гірша 

 Розширений пошук, включаючи рецензовані статті, дисертації, книги, анотації, 
статті академічних видань, сайтів вищих навчальних закладів та освітніх організацій



Завдання профілю наукових колективів  в 
Google Scholar

 для підвищення представленості організації в інформаційному середовищі світової 
наукової спільноти

 для систематизації і структурування наявних в Google Scholar даних про публікації 
співробітників

 для коректного цитування публікацій співробітників

 для подальшої коректної індексації за цими показниками 

 для відстеження бібліографічних посилань на публікації співробітників

 для перегляду та аналізу графіків цитувань у часі 

 для розрахунку декількох наукометричних показників

 для просування організації в різних науко-і вебометріческіх рейтингах

 для налізу продуктивності наукового колективу 

 для аналізу актуальності наукових тем, по яким були публікації



Отже, реєстрація в Google Scholar та ORCID і 
ведення своєї персональної сторінки та сторінки 
наукових колективів є важливим фактором 
представленості автора та наукових колективів в 
інформаційному середовищі світової наукової 
спільноти і, таким чином, непрямим фактором 
сприяє підвищенню цитованості автора  та 
престижності наукової установи.
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