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І. Робота з авторським профілем ORCID
Для початку Ви можете обрати зручну для Вас мову. Для цього натисніть на випадний список в
правому верхньому кутку як це показано на малюнку.

Наступний крок – наповнення Вашого профілю контентом.
Ви можете додавати два види інформації до власного облікового запису:
 Персональні дані (Біографія, Освіта, Робота, Фінансування);
 Список публікацій (Роботи).
Поряд з більшістю полів у обліковому записі ORCID ви побачите селектор конфіденційності, що
дозволяє встановити, хто зможе бачити введену інформацію:
– публічний доступ: інформація буде доступна всім відвідувачам сайт;
– обмежений доступ: інформація буде доступна лише обраним Вами користувачам;
– приватний доступ: інформація буде доступна виключно Вам.
У Вас є декілька можливостей додати список своїх публікацій:

Для цього вибираємо вкладку «+Add works» і вибираємо зручний для нас спосіб:
а) «Search&link» (Знайти і пов’язати) – можливість знайти свої статті в різних базах даних, зокрема
в Scopus і ResearcherID.
б) «Add DOI» – знайти статтю за допомогою DOI.
Коли Ви виберете «Add DOI», то у Вас автоматично з’явиться випливаючи вікно в яке потрібно
вставити ідентифікатор DOI та натиснути на «Retrieve work detalis»
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У вікні, що з’явилося натиснути «Add to list» і Ваша стаття буде у списку робіт.

в) «Import BibTeX» - ця вкладка дає можливість імпортувати список статтей з «Google Scholar». Для
цього необхідно зайти в свій акаунт на платформі Google Scholar та вибрати праці, щоб випало
вікно «Експортувати». Далі необхідно обрати опцію «Експортувати» та «BibTeX». (BibTeX є
незалежним від платформи ORCID, простим текстовим форматом і використовується для
бібліографічних посилань. Для зберігання відомостей про бібліографічну одиницю BibTeX
використовує файли формату «.bib»)

Публікації в форматі «BibTeX» потрібно зберегти на комп’ютері. Збережений документ матиме
назву «citations». Розширення в документі може бути «.bib» або «.txt»)

Потім необхідно повернутись до свого профілю в ORCID та в розділі Works (Праці) вибрати Import
BibTeX (Прив’язати BibTeX), у далі відкритій вкладці натиснути Choos file (Вибрати файл) та
завантажити збережений BibTeX файл зі свого комп'ютера.
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Публікації з файлу відображатимуться у форматі списку, який Ви маєте відредагувати, натискаючи
Save (Зберегти) або Delete (Видалити). Ваш імпорт не буде повним, доки Ви не збережете кожну з
публікацій, яку хочете додати до свого профілю ORCID.

Зберегти

Видалити

г) «+Add manually» - додавання статтей вручну. Для цього необхідно в розділі Works (Праці)
вибрати опцію Add manually (Зв’язати вручну).
Відкриється форма, в якій необхідно заповнити відповідні поля та зберегти зміни:

ІІ. Робота з авторським профілем PUBLONS
Коли Ви вже зареєстровані в Рublons, Ви можете почати створювати свій профіль в Рublons, щоб
продемонструвати свій науковий вплив. Імпортуйте свої публікації та додавайте записи Ваших
рецензій, після чого Ваш профіль наповниться показниками цитування та порівняльними
показниками для ваших областей досліджень. Нижче представлено опис профілю в Publons. Для
зручності ми пронумерували позиції і перейдем до характеристики деяких з них.
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1. Ваш ResearcherID. Після додавання в профіль Publons як мінімум однієї індексованої публікації в
Web of Sience Core Collection, Вам присвоять Ваш ResearcherID. Якщо у Вас немає публікацій,
проіндексованих в Web of Sience Core Collection, але Вам потрібен ідентифікатор ResearcherID,
напишіть в службу підтримки за адресою info@publons.com, і Вам створять його вручну.
2. Особистий кабінет
2.1.Короткі відомості та статистика стосовно Ваших публікацій і рецензій;

2.2. Профіль автора

3. Мої облікові записи
3.1. Публікації
Для того, щоб додати свої публікації в профілі Publons, необхідно в меню вибрати «My records»,
пункт «Publications», і натиснути на кнопку «Import Publications».
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Способи додавання публікацій:
а) імпортувати публікації з Web of Science [1];
Вони підтягуються автоматично, якщо Ви вказали всі свої адреси e-mail.
б) імпортувати публікації з ORCID [2];
Для цього вам потрібно натиснути «Synс my publications from ORCID» (Синхронізація з ORCID)

Після синхронізації у вас випливе зелене віконце з «Publications queued for…»
в) за допомогою пошуку за назвою публікації або DOI [3];
Для цього у прямокутник «Article DOI, PubMed ID, or arXiv» вставляємо ідентифікатор DOI,
натискаємо на «Enter»

Після цього з’явиться віконце із заповненими даними. Нам залишається їх тільки перевірити і
натиснути «Save publication» («Зберегти публікацію»)
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г) за допомогою завантаження файлу з бібліографічним описом в одному з пропонованих
форматів (CSV або BIBTEX) [4].
Подібно до того як ми експортували дані з Google Scholar в ORCID, тільки при експорті вибираємо
формат CSV.
3.2. Рецензії
Для того, щоб додати свої рецензії в профілі Publons, необхідно в меню в пункті «Peer Reviews»
натиснути на кнопку «Add a review».

І заповнити відповідні поля та натиснути кнопку «Create Review». Або написати на пошту
reviews@publons.com лист з проханням додати Ваші рецензії.
3.3. Робота в якості редактора
Для того, щоб додати інформацію про свої роботи в якості редактора в профілі Publons, необхідно
у меню в пункті «Editor records» натиснути на кнопку «Add аn editor record»
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