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Google Scholar або Google Академія — вільна доступна пошукова система, яка індексує повний

текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Включає в себе більшість рецензованих

онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. Багато

наукометричних БД, міжнародних фондів, які фінансують гранти , користуються нею для 

оцінки діяльності науковця



(Open Researcher and Contributor ID) - реєстр унікальних ідентифікаторів

вчених усього світу, який інтегрований в багато міжнародних

наукометричних баз даних, платформи для електронних журналів,

різні системи ідентифікації та збору, зберігання й експортування

метаданих про наукову діяльність фахівців.
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Реєстрація автора в реєстрі ОRCID, 

додавання робіт зі Scopus або Web of Science: 

https://www.youtube.com/watch?v=jyKajFWCmy0



 Прізвище та ім'я автора

 Альтернативні 

написання ПІБ автора

 Контактна інформація

 Список робіт автора (із

зазначенням DOI і / або

посилання на Scopus, 

WoS)

 Інша інформація
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Структура облікового запису:



11.05.2022ПІБ доповідача, посада

Профілі авторів в Scopus створюються автоматично. Сьогодні їх понад 17 млн. Для 

формування використовуються такі дані: Назви статей, Анотації, Автори та Співавтори, 

Пристатейна література, Ключові слова, Місце роботи, E-mail, Джерело публікації, ASJC-

класифікація, дати публікацій
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Ідентифікатор дослідника Researcher ID

Загальний вигляд

профілю

Метрики

Публікації

Експертна оцінка 

(рецензування)
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Індекс Гірша 

(h-індекс)

Номер 
статті

Кількість 
цитувань

1 100

2
42

3 36
4 28

5 10
6 11

7 11

8 5
9 1

10 0

Індекс Гірша науковця, який опублікував N статей, 

дорівнює h, якщо:

- H його статей отримали не менше h цитувань;

- Інші (N-h) статей мають не більше, ніж h цитувань
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Beamplots новий стандарт 

бібліометричної інфографіки

2

H-index

2

H-index
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Спеціалізовані соціальні мережі для науковців

Соціальна мережа для 

науковців – заснована на 

онлайн-платформі

система ефективної

комунікації для 

дослідників, що має на 

меті поширення наукових

ідей і результатів та 

становлення зв’язків

з однодумцями

Загальний функціонал

– реєстр науковців та 
пошук у ньому

– інструменти для 
створення професійного
резюме або портфоліо

– бібліотека публікацій, 
завантажена учасниками

- інструменти статистики

- можливості приватного 
листування
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RESEARCHGATE

Міжнародна англомовна соціальна мережа, створена у 
2008 році для сприяння науковим дослідженням. За її
допомогою можна знаходити колег, які цікавляться
подібними проблемами та ставити їм запитання; 
публікувати власні наукові праці та знайомитись з чужими, 
створити свій персональний блог для обміну ідеями. 
Тут публікуються списки наукових конференцій по всьому
світу та інформація про вакансії у різних наукових
установах. 

ResearchGate містить веб-інструменти, такі як семантичний
пошук, обмін файлами, спільне користування базою 
публікацій, форуми, методологічні дискусії, групи тощо.

* Як зареєструватися: https://www.youtube.com/watch?v=NvaF8XpXPK4



ACADEMIA.EDU
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соціальна мережа для співпраці вчених, 

відкрита у вересні 2008. Може

використовуватися для того, щоб ділитися

своїми статтями, відстежувати їх цитування

та стежити за новинами досліджень та 

розробок за іменами та ключовими словами, 

отримувати інформацію про гранти, вакансії

тощо.

* Як зареєструватися: 

https://www.youtube.com/watch?v=v8xmKcY

eh4Q



MENDELEY
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соціальна мережа для співпраці вчених

(рік створення – 2007, рік інтеграції з

продуктами Elsevier – 2013). Дозволяє

зберігати та переглядати наукові роботи у 

форматі PDF, управляти бібліографічною

інформацією, здійснювати колективну роботу 

над дослідженням, стежити за статистикою 

переглядів матеріалів та сторінок, 

здійснювати пошук однодумців з наукових

інтересів.

* Як зареєструватися: 

https://www.youtube.com/watch?v=fUMJzQG

lwoc
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