
ResearcherID  та ORCID 

Show yourself 

Тихонкова Ірина, к.б.н. 



Показники кваліфікації вченого 

• Кількість публікацій 

• Їхня якість (цитування) (індекс Гірша) 

• Гранти 

• Партнери 

Хто оцінює науковця? 

• Керівництво (всі рівні) 

• Грантодавці 

• Партнери  

 



Життя після публікації 

«Каталог писателей, просиявших во всех областях образованности, 
 и трудов, которые они сочинили»  

120 томов Каллимаха  (305 до н. е. — бл. 240 до н. е.) 

«Нам известны имена более чем тысячи ста эллинистических 
писателей, включая сюда имена ученых и философов»  Боннар А.  (1888 -1959) 

Греческая цивилизация. От Еврипида до Александрии 
 

Щасливі часи давно минули 

нині 
За оцінками ЮНЕСКО оцінками науковців 7,8 млн! 
 
Звісно ані загального переліку, ані списку праць немає, але спроби є 

«спасение утопающих, дело рук самих утопающих» 

Ильф И, Петров Е 

https://uk.wikipedia.org/wiki/305_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/240_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/240_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
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Чому складно оцінювати здобутки науковця? 

•Важко вгадати варіації транслітерації прізвища 

•Однофамільці – ускладнюють ідентифікацію, особливо якщо 

працюють в одній галузі і одній установі 

 

 

VASSETZKY YS 61 

VASSETZKY Y 35 

VASSETZKY ES 4 

VASETSKY ES 3 

VASETSKY Y 4 

VASETSKY ES 3 

VASETSKII YS 1 

VASETSKII ES 4 

VASETSKIJ VA 

VASETSKII YS 

VASETSKII ES 

VASETSKI SG 

VASSETZKY YS 

VASSETZKY Y 

VASSETZKY ES 
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Автори - чемпіони 

У світі проживає близько 7 мільярдів людей.. найпоширеніші прізвища 
Чи - понад 100 мільйонів осіб.  
Чжан - Майже 100 мільйонів людей. 
Ван - Близько 93 мільйонів чоловік  

в Китаї всього прізвищ трохи більше 3000. 
Але, близько 80 % населення вклалися, лише в сотню прізвищ 
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Чи можлива точна автоматична індексація унікального автора? 

Scopus Author Identifier - unique number for documents written 
by the same author. Algorithm - based on a certain criteria. If a 
document cannot be confidently matched - it is grouped 
separately. So, more than 1 entry for the same author. 

Google Scholar - search across many disciplines and sources: 
articles, theses, books, abstracts and court opinions, from 
academic publishers, professional societies, online repositories, 
universities and other web sites. 



Як визначити які профілі мені потрібні 

• Оцінити що вам/установі він дає 
• Представлення робіт  
• Всіх чи лише з певної бази? 
• Показати повні тексти? 
• CV 
• Метрики 
• Спілкування з колегами 
• Коректність метаданих 
• Поширення робіт 
• Витрати на заповнення та підтримання 
• Інтеграція з іншими ресурсами 
• Спеціалізація 

 



Ознака ResearcherID ORCID 

Постійний ідентифікатор Так Так 

Профіль Так Так 

Перелік публікацій Так Так 

Розрахунок цитувань Так НІ 

Контроль автором 
Делегування адміністратору 

Так 
Так 

Так 
Так  

Імпорт записів Orcid 
EndNote 

Web of Science 
Ris file 

ResearcherID 
CrossRef 
Scopus 

інші 

Експорт записів Orcid 
текстові редактори 

ResearcherID 

Належить 
 

ResearcherID vs ORCID 



відкрита база даних  вчених  

Для реєстрації необхідні: ім'я, e-mail 

Можна додати:  

   місце роботи, науковий ступінь, проф. 
діяльність, гранти тощо 

Записи можуть створюватись як окремими 
особами так  і організаціями  

«Рівень відкритості інформації» 
контролюється науковцем 

Не так страшний ORC ORC ID як його малюють 



10 

ORCID 

з 2012 року 
16 цифр, що змінюють наше життя 

http://orcid.org/ 

http://orcid.org/0000-0003-1115-3742 



Якщо не мали ORCID  



Реєструємося в ORCID 



30 секунд реєстрації але «пустий» профіль 



Експорт статей в  ORCID і чому не варто додавати їх 

вручну 



Ідентифікатор вченого, безкоштовний ресурс, дозволяє: 

1. Представити ВСІ власні публікацій 

2.  Знайти вчених, груп авторів за темою досліджень 

3. Оцінити науковця за Web of Science (кількість статей, цитувань, 

індекс  Гірша)  

4. Інтегрований з Orcid 

http://www.researcherid.com/ 



http://www.researcherid.com/ 

Стартова сторінка ResearcherID 

Можливості ResearcherID для науковця та адміністратора 
https://www.youtube.com/watch?v=PssRxb6ULhk  

https://www.youtube.com/watch?v=PssRxb6ULhk
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Нова компанія = новий бренд 

 Змінилося 

• Назва і логотип компанії 

• Фокус виключно на наукову 
інформацію 

 

IP & Science 

Не змінні 

• Інформаційні ресурси 

• Якість даних 

• Команда фахівців 

• Підтримка користувачів 

2017 



Country N users 
USA 105767  

Russia 99602  
Brazil 93565  
China 89937  
Spain 64741  

India 37895  
United Kingdom 37348  

Australia 31146  
Italy 30125  

Germany 24713  
Turkey 23697  
Japan 23307  
Iran 23143  

France 22817  
Ukraine 18082  

Czech Republic 18075  
Portugal 18023  
Poland 16797  

Malaysia 16692  
Korea 13685  

ResearcherID 22-12-2017  

Україна 15 місце у світі за кількістю профілів  
www.Researcherid.com 



Починаємо реєстрацію 

http://www.researcherid.com 



Заповнюємо анкету 



Дозаповнюємо 



Всі поля з зірочками є обов'язковими! 

 

зверніть увагу які знаки і символи мають 
бути у паролі 

Запишіть і збережіть логін і пароль а також кодові цифри і питання   

За наявності в установі передплати до Web of Science цей логін і пароль є 
доступом до вашого кабінету в Web of Science та EndNote on-line з 
розширеними можливостями 



Додаємо верифікаційний номер 



Вітаємо профіль створено 



Можемо синхронізувати з Orcid 



Ваші профілі пов'язані можна перенести 

інформацію з ResearcherID 



Але спочатку необхідно заповнити профіль 

Можливості ResearcherID для науковця та адміністратора 
https://youtu.be/PssRxb6ULhk 
 
 



Варто переглянути і додати публікації  

Експорт з Web of Science 
Ручне додавання 
Експорт з Orcid 
Експорт  RIS file 



Знайти автора у Web of Science (базовий пошук) 



Збереження в ResearcherID 



Додати знайдені у профіль 



Переглянути мої публікації 



Автоматично ResearcherID не додає статті – 

потребує регулярного оновлення 



Пошук за автором 



Пошук за автором 



Пошук за автором - групи 



Передали групи до ResearcherID 



Перехід до профілю  ResearcherID  

або його створення 



Авторизація пересилка даних 



Оновлений перелік 



Якщо необхідно редагувати 



Редагування переліку  



Через EndNote 

Папка My Publications в EndNote сінхронізована з ResearcherID  



Знайти і прибрати повтори  



«Видимі» і не дуже роботи 

 



Додати публікацію “вручну” 

Запис публікації в EndNote 

Можна додати інформацію про всі свої роботи – написані будь-якою мовою  



Звіт за цитуванням для статей що в WoS CC 

Citation Distribution by Year Graph: This graph shows how many citations were 
made each year to items in the publication list from the Web of Science Core 
Collection. 



Можна створити ResearcherID badge і розмістити на 

власній сторінці 



ResearcherID 

демонструє  

співпрацю і  

цитування 



Реклама ваших результатів  



Ідеальний ResearcherID = заповнений профіль 



Чи можливий точний 

аналіз науковця  

за Google Академія? 

Двічі/тричі зараховані 
посилання 

Індекс Гірша 

Профілі автора з 2012 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1212/1212.0
638.pdf 

Manipulating Google Scholar Citations 
and Google Scholar Metrics: simple, easy 
and tempting  
By Emilio Delgado López-Cózar (2012) 

Неточність  і просте 
маніпулювання 



Scholar в Web of Science 



Researchgate.net 



Researchgate.net 



http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php 





Все на одній платформі 

WoS JCR 

EndNote 

ResearcherID 

My Tools 
довідка 

Webofscience.com 



Інформаційні сайти 

http://info.clarivate.com/rcis 
https://clarivate.com/ 

російською англійською 



Тут мало бути 
Ваше прізвище 

Серия 1: Информационные инструменты для авторов научных публикаций 

• Подбор актуальных источников для написания научной работы (Web of 
Science) 

• Оформление статей по ГОСТу и требованиям международных журналов 
(EndNote Online) 

• Создание персонального авторского профиля в Web of Science 
(ResearcherID) 

• Поиск и анализ научных журналов с импакт-фактором (Journal Citation 
Reports) 

Серия 2: Информационные инструменты для анализа научной деятельности 

• Эффективные техники поиска и анализа информации в Web of Science 

• Создание и поддержка профиля организации в Web of Science 

• Работа с международной патентной информацией (Derwent Innovation Index) 

• Профессиональная оценка публикационной активности (InCites) 

Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных 
журналах 

• Как избежать публикации в недобросовестном журнале 

• Основные требования к публикациям в международных журналах – ч. 1 
и 2 

Вебінари російською щомісяця 

http://info.clarivate.com/rcis 



65 

Інформація українською 

Інформація про семінари і вебінари українською 

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/  

https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/


Серія вебінарів українською у січні  

Тема: Пошук і аналіз наукової літератури в Web of Science. 

Тези: Базові та розширені можливості пошуку. Комбінування фільтрів і тегів, пошук у 

пристатейній літературі та схожих записах. Оцінка обраної вибірки, звіти по цитуванню, 

збереження результатів. Додаткові бази на платформі. 

 

Тема: Підбір та аналіз наукових видань для публікації власних досліджень.  

Тези: Як підібрати видання для публікації? Про що говорить імпакт-фактор, квартиль і 

інші показники в Journal Citation Reports. Скільки коштує публікація? Чи можна 

опублікуватися в міжнародному виданні безкоштовно? Як оформити перелік літератури? 

Хто створює хижацькі видання як не стати їхньої жертвою. Як перевірити куди мене 

запросили публікуватися? 

 

Тема: ResearcherID  та EndNote – генеруємо публікаційні звіти з радістю. 

Тези: Складнощі у пошуку і аналізу здобутків науковця. Авторські профілі ResearcherID  

та ORCID, чому вони мають бути в актуальному стані, що вони показують колегам і як 

заповнити їх без проблем. Гра з метаданими та як створити звіт за публікаціями свого 

відділу. 

Реєстрація: 
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t9bbd83e876b385ee428ca7933
6a4f6b2  

 
 

 
Чекаємо Вас завтра! 

https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t9bbd83e876b385ee428ca79336a4f6b2
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t9bbd83e876b385ee428ca79336a4f6b2
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Clarivate Analytics українською 

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg   



Корисні посилання 

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

incites.thomsonreuters.com 

http://info.clarivate.com/rcis  

youtube.com/WOKtrainingsRussian  

youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg  

 
Iryna.Tykhonkova@clarivate.com  

http://info.clarivate.com/rcis
mailto:Iryna.tykhonkova@clarivate.com

