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ІДЕНТИФІКАТОРИ ВЧЕНИХ 



Як потрапити у  

Скопус? 



• академічну доброчесність  

• періодичність виходу наукових праць 

• виявлення актуальних та нагальних 

проблем дослідження 

• популяризація власних досліджень у 

національному та міжнародному 

інформаційному просторі 



• діяльність спрямована на здійснення 
інформаційно-аналітичної діяльності на основі 
використання інформетричного інструментарію;  

• сприяння доступу науковців до реферативних та 
повнотекстових баз даних; просування 
університетських видань та наукового доробку 
професорсько-викладацького складу та 
співробітників НУ ОЮА у світових 
наукометричних базах даних;  

• реалізацію тренінгових та навчальних програм 
для дослідників та науковців; обслуговування 
користувачів науковими е-ресурсами.  

 



• неточне формулювання мети та завдань дослідження, 
невідповідність їх заявленій тематиці; 

• зловживання цитуванням, відсутність власних 
висновків та узагальнень; 

• використання застарілої, неактуальної теоретичної 
літератури;  

• використання обмеженої методології дослідження;  

• мовні недоліки;  

• надмірне дослівне цитування нормативних джерел;  

• плагіат як прояв наукової недоброчесності.  

 



• Підбір актуальних джерел  

• Формування власного дослідження 

• Пошук видання для опублікування  

• Підведення публікації до вимог видання 

• Направлення до публікації  

• Подвійне рецензування 

• Внесення виправлень 

• Публікація 

 

 



• Перевірити, які автори публікуються у виданні 

• Перевірити ISSN видання  

• Перевірити де індексується  

• Продивитися відгуки про видання 

 

 



• Інформаційна розсилка Наукової бібліотеки 

• Наукове редагування публікацій  

• Підбір видань для публікації 

• Встановлення контактів із редакціями  

провідних зарубіжних видань 

• Супровід публікаційної активності 

• Формування ідентифікаторів для вчених  



• Персоніфіковане визначення вченого, дослідницької групи, інституції, або публікації  

• Найвідоміші: Scopus Author, ORCID, Researcher ID 

• Ідентифікатори дозволяють:  

встановити, хто є автором дослідження 

виміряти цитованість публікацій 

оцінити продуктивність і вплив автора 

спростити обробку та зберігання публікації 

покращити видимість вавтора у мережі 

 



 

• Academia.edu 

• Selected Works 

• Mendeley 

• Linked In 

• Research Gate 



• − обов’язкове зазначення інституції, де працює науковець;  

• − вірне зазначення даних самого науковця; 

• − постійне вдосконалення публікацій; 

• − недопущення плагіату чи інших типів  

недоброчесної поведінки; 

• − формування якісних досліджень. 

 



• академічно доброчесним 

• креативним 

• вільно володіти інформаційними технологіями 

• мати міжнародні ідентифікатори 

• брати активну участь у міжнародній  

науковій комунікації 



 




