СТВОРЕННЯ НАУКОВОГО ПРОФІЛЮ ДОСЛІДНИКА
Створення власного профілю в авторитетних спеціалізованих наукових сервісах та
його оптимізація допоможе науковцю ефективно представити власні наукові публікації,
знайти нових колег, відкрити нові можливості для фінансування наукових досліджень та
підвищити свої наукометричні показники.
Ідентифікатор автора (ID) – унікальний визначник, який використовується для
того, щоб ідентифікувати особу науковця, враховуючи, що дослідники мають однакові або
подібні прізвища та імена, і об’єднати всі публікації та дослідження науковця з власним
профілем науковця у базах даних або в наукових соцмережах.
Існують різні спеціалізовані наукові сервіси в яких науковець може створити
власний профіль. Створення профілю науковця залежить лише від вільного часу і бажання
поширити інформацію про власні наукові досягнення в національному та міжнародному
науково-інформаційному просторі.
Найбільш поширеними та авторитетними науковими сервісами, за допомогою
яких можливо створити власний профіль є:
✓ ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – єдиний відкритий,
міжнародний, мультидисциплінарний реєстр унікальних ідентифікаторів дослідників.
Забезпечує вільний доступ до профілів вчених та прозоро представляє їх науково-дослідну
діяльність. 16-значний номер ORCID, є посиланням на онлайн CV(резюме) вченого, який
необхідно вказувати для коректної ідентифікації вченого при подачі заявок на грантове
фінансування, статті та ін.;
✓ Google Академія (Google Scholar) – некомерційна спеціалізована пошукова
система, що індексує наукові публікації та наводить дані про їх цитування;
✓ Researcher ID – реєстр унікальних ідентифікаторів вчених від Clarivate Analytics
(розробника платформи Web of Science). Деякі журнали вимагають надати цей номер при
подачі статті для подальшого коректного індексування автора. Безкоштовна надбудова від
Clarivate Analytics дозволяє автору зібрати свої публікації та оцінити їх цитованість по базі
Web Of Science, навіть якщо ці статті не були опубліковані у виданнях, що індексуються
Web Of Science. Додати видання в профіль можливо через EndNote або ORCID. Для
використання всіх можливостей систем Web of Science з 2019 року об’єднано профілі
ResearcherID і Publons в єдиний обліковий запис.
✓ Scopus Author ID – ідентифікатор автора, що автоматично присвоюється
досліднику, під час появи його публікацій у виданнях, що індексуються у наукометричній
базі Scopus. Враховуючи автоматичне створення профілю, виникає необхідність
особистого редагування та внесення змін до профілю, що можливо здійснювати регулярно
навіть не маючи спеціальної підписки до бази Scopus;
✓ ResearchGate – безкоштовна соціальна мережа, інформаційний майданчик для
наукової спільноти та інструмент співпраці вчених з різних наукових галузей.

Наукові профілі є вимогою науково-освітніх інституцій та сприяють розвитку
науковців, забезпечують їх актуальною інформацією про роботи колег, надають змогу
отримати зворотний зв’язок та наукове консультування.
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