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ВИКОРИСТАННЯ ORCID КОРИСТУВАЧАМИ В ЕБ НАПН
УКРАЇНИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
Вступ. ЕБ НАПН України стала не тільки центром доступу до актуальних
результатів психолого-педагогічних досліджень, але і допомагає у спілкуванні
наукового співтовариства.
Виклад основного матеріалу. Станом на початок жовтня 2020 року в ЕБ
НАПН України зберігається більше 22000 повнотекстових ресурсів, здійснено
майже 7000000 завантажень (Рис. 1), з чого можна зробити висновок про
високий інтерес користувіачів ЕБ до наукового контенту, що зберігається у
сховищі.

Рис. 1
До ЕБ завантажуються ресурси, у друкованному варіанті яких, не завжди
авторами вносяться дані, такі як електронна пошта або
цифровий
ідентифікатор автора. Що утруднює або навіть перешкоджає зв’язок з вченим

для обговорення та вирішення питань, що виникли при ознайомленні
оприлюдненого результату наукових досліджень автора.
Взагалі, існує чотири основних ідентифікатора дослідника: Scopus Author
ID, ORCID ID, Google Scholar Author Profile, Web of Science ResearcherID.
Scopus Author ID пов'язує дослідників з їх публікаціями в базі даних Scopus.
Google Scholar Author Profile індексує наукові публікації та забезпечує спосіб,
для дослідників, відстежувати цитування на свої публікації. Web of Science
ResearcherID використовується для ідентифікації авторів в міжнародній базі
даних наукових публікацій Web of Science [2].
Всі ці ідентифікатори дослідників можна пов’язати з профілем в ORCID,
що дозволить створити відкриту, чітко визначену інформацію про походження
автора результатів наукових досліджень.
ORCID все більше набуває якості профілю дослідника “за замовчуванням”,
як для журналів, так і для наукових установ, дослідницьких центрів,
університетів… Для публікації статті у багатьох журналах потрібно вказувати
унікальний ідентифікатор автора ORCID. Унікальний ідентифікатор автора
дозволяє зібрати портфоліо зі своїх публікацій - це можуть бути статті з різних
журналів, частини посібників, монографій і матеріалів конференцій, в яких
публікувався дослідник. Ведення профілю в ORCID також дозволяє автору
заявити про свої права на власні результати досліджень, що були опубліковані
під різними представленнями його прізвища, імені і по батькові, та можливо
через різні наукові установи, в яких він працював. Пов'язані з ORCID ресурси
дозволяють обмінюватися інформацією про людей, організаціях, грантах і
результатах досліджень.
ORCID було засновано в 2010 році, станом на 31 грудня 2019 року ORCID
iD має вже 7774443 дослідників з усіх країн та дисциплін, з них 40% профілів
пов’язані з іншими ідентифікаторами, 5400 користувачів реєструються за добу
[1].
Завдяки інтегрованому унікальному ідентифікатору науковця ORCID в ЕБ
НАПН України користувачі ЕБ можуть перейти за посиланням, зі сторінки
короткого опису ресурсу (Рис. 2), на сторінку профілю автора в ORCID. В
Особистому кабінеті ORCID науковця можна регулювати коло спілкування з
людьми, зробивши його на свій розсуд загальнодоступним, обмеженим або
тільки особистим.

Рис. 2
Впровадження ORCID складається з двох частин: організаційної та
технічної. Організаційних компонент складається у формуванні навичок
дослідників реєструвати та використовувати власні ORCID ідентифікатори для
опису метаданими ресурсів. Слід також зазначити, що ORCID є сумісний з
політикою GDPR, це означає, що сервіс надає можливість завантажити та
переглянути всі персональні дані, які знаходяться в реєстрі ORCID.
Технічний компонент складається з реалізації підтримки ORCID
ідентифікатора на рівні електронної бібліотеки під керуванням Eprints. Eprints
має гнучку модель даних, тому було впроваджено додаткове поле яке надає
можливість заповнювати ORCID для кожного зі співавторів ресурсу. Оскільки
використовується безкоштовна версія сервісу, то не передбачено можливість
автоматизованого отримання ORCID ідентифікатора за прізвищем автора.
Станом на кінець 2020 року в Електронній бібліотеці НАПНУ
використовується 1152 унікальних ORCID ідентифікатора, в цілому в системо
занесене 11998 ідентифікаторів для опису 11998 метаданих що стосується
авторства ресурсів.
Висновки. Завдяки використанню цифрових ідентифікаторів авторів,
дослідники можуть витрачати більше часу на свої дослідження і менше - на їх
управління. Використання ORCID користувачами в ЕБ НАПН України дає
можливість розширити обізнаність щодо всіх результатів наукових досліджень
вченого, та розвинути інформаційно-дослідницьку компетентність наукових та
науково-педагогічних працівників.
Список використаної літератури
1. ORCID 2019 Annual Report
https://orcid.figshare.com/articles/ORCID_2019_Annual_Report/12009153
(дата звернення: 4.10.2020)
2. Інструкція зі створення ідентифікатора ResearcherID на PUBLONS
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18912/1/ResearcherID
%20instruction.pdf (дата звернення: 4.10.2020)

