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Профіль вченого в ORCID і Google Scholar:
науково-практичний семінар

ORCID (Open Researcher and Contributor Identity Document) – це
некомерційний проект зі створення міжнародного реєстру вчених. Основна
мета створення ORCID – вирішити проблему ідентифікації вчених з
однаковими іменами та прізвищами та уніфікації різночитань імені
дослідника. Обліковий запис ORCID включає в себе інформацію про ім'я
вченого, його електронну адресу, назву організації та інформацію про його
дослідницьку біографію та діяльність.
Реєстрація особистого номера та доступ до реєстру – безкоштовні.
Кожному учаснику присвоюється унікальний 16-значний номер,
відкритий ідентифікатор дослідника.
На підставі цього реєстраційного номера науковці забезпечують собі:
коректну цитованість своїх статей (статті не «втрачаються»
пошуковими системами);
можливість подавати свої статті в престижні міжнародні
наукові видання;
можливість формування особистого рейтингу в Українському
індексі наукового цитування;
можливість участі в рейтингах міжнародного рівня;
можливість брати участь у подачі заявок на гранти.
Зручною особливістю ORCID є можливість здійснювати експорт та
імпорт наукометричного контенту з інших аналогічних профілів на кшталт
ResearcherID, CrossRef, Scopus чи Google Scholar.
Реєстраційний номер ORCID у вигляді гіперпосилання на власний
профіль (наприклад, https://orcid.org/0000-0000-1234-5678) слід зазначати у
всіх своїх публікаціях для коректнішого цитування.

Google
Scholar
або
Google
Академіяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Scholar - cite_note-1 — вільна пошукова
система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і
дисциплін.
Google Scholar дозволяє користувачам здійснювати пошук цифрової
або фізичної копії статей, онлайн або в бібліотеках.
Реєстр Google Scholar містить більшість рецензованих онлайн журналів
Європи та Америки, найбільших наукових видавництв. З точки зору
реальних показників цитування для україномовних авторів Google Scholar
представляє більшу зацікавленість, ніж бібліометричні комерційні
платформи Web of Science або Scopus, які опрацьовують менше 2 %
публікацій українських науковців.
Сервіс дозволяє переглядати рейтинги наукових журналів,
упорядковані за показниками h5-індексу і Медіани h5 для різних мов.
Надається можливість сортування журналів за окремими науководослідницькими галузями. Ця опція важлива для науковця при виборі
наступного місця публікації: є можливість визначити, імпакт-фактор якого
видання є вищим, а отже, де кращі перспективи наукового позиціонування.
Профіль вченого у Google Академії дає можливість авторам
відстежувати бібліографічні посилання на свої статті. Можна переглядати,
хто цитує ваші публікації, переглядати графіки цитувань у часі та
розраховувати декілька наукометричних показників (h-індекс, i10-індекс).
Також є можливість представляти власних співавторів та спілкуватися із
колегами.
Окрім видань, проіндексованих автоматично пошуковим роботом, у
Google Scholar автори мають можливість самотужки поповнювати власну
(ретро)бібліографію, вносячи відомості про наукові праці, зокрема,
опубліковані у виданнях, не представлених онлайн.
Після реєстрації у системі Google Scholar авторові необхідно знайти всі
різночитання свого імені, наведені у посиланнях, та зібрати їх в один
авторитетний файл задля коректної індексації публікацій у подальшому.
У контексті наукометричних рейтингів установи та імпакт-фактора
видання вкрай важливим є якнайширше цитування своїх колег.
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