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1 крок Реєструємо пошту Gmail



Крок 2  Через свій акаунт Google заходимо в 
Google Scholar



Крок 3 Заходимо  My profil і заповнюємо анкету



Крок 4 Добавляємо до свого профілю публікації



Крок 5 Тиснемо “Застосувати оновлення автоматично “
та “Зробити мій профіль доступним”



Крок 6 Редагуємо свій профіль



http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php


Google Scholar: Питання – відповіді (Як створити свій профіль автора? Як добавити 
публікації? Як видалити з профілю чужі публікації? Як виправити опис документа 
(публікації)? Як переглянути посилання на свою статтю? Як отримати повідомлення 
про посилання на свої статті? Як добавити статтю автоматично? Як відредагувати 
деякі публікації в своєму профілі? Як експортувати публікації із свого профілю 
(наприклад в ORCID)? Як зв’язатися з службою підтримки Google Scholar?
http://nbuviap.gov.ua/bpnu/vo.html
Створення наукового профілю у Google Академії
https://www.youtube.com/watch?v=D9cLXf44mco
Google Scholar — реєстрація вченого 
https://openscience.in.ua/google-scholar.html
Імпорт статей в ORCID з Гугл Академії
https://www.youtube.com/watch?v=AGMiM7eih1g&t=45s

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/vo.html
https://www.youtube.com/watch?v=D9cLXf44mco
https://openscience.in.ua/google-scholar.html
https://www.youtube.com/watch?v=AGMiM7eih1g&t=45s
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https://orcid.org/0000-0002-6428-1476
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Крок 1 Реєстрація. Заповнюємо поля реєстраційної форми  https://orcid.org/

https://orcid.org/


Крок 2 Підтверджуємо реєстрацію через електронну адресу   



Крок 3 Підтверджуємо (verify) електронну адресу



Крок 4 Реєстрацію завершено. Продовжити редагування 
профілю в ORCID



Реєстрація в єдиному міжнародному реєстрі вчених ORCID
https://www.youtube.com/watch?v=i6b1-sC-8u0

Реєстрація учасника на ORCID ID
https://www.youtube.com/watch?v=8trWYxFK24k

Реєстрація в ORCID
https://openscience.in.ua/orcid.html

Инструменты ученого: ORCID, Scopus, Google-академия
https://www.youtube.com/watch?v=qcehVtESRUY

ORCID и ResearchID - что это такое? Зачем нужно? Как
зарегистрироваться?
https://www.youtube.com/watch?v=fynLYM5e0s0

https://www.youtube.com/watch?v=i6b1-sC-8u0
https://www.youtube.com/watch?v=8trWYxFK24k
https://openscience.in.ua/orcid.html
https://www.youtube.com/watch?v=qcehVtESRUY
https://www.youtube.com/watch?v=fynLYM5e0s0
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Крок 1 Реєструємося в Web of Science
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Крок 2 Підтверджуємо свою електронну адресу



Крок 3 Копіюємо код реєстрації



Крок 4 Заповнюємо поля реєстрації



Крок 5 Завершуємо реєстрацію



Крок 6 Реєстрація в Publons



Крок 7 Реєструємося зі своєї електронної адреси у Web of Science



Крок 8 Продовжуємо реєстрацію



Крок 9 Профіль створено. Через певний час отримуємо Researcher ID



https://publons.com/ 

https://publons.com/


Пошагова інструкція: https://www.youtube.com/watch?v=7bmJeG6tBFQ

Відеодовідник по ресурсам Сlarivate Analytics
https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian

Создание и управление профилем ResearcherID + Publons
https://www.youtube.com/watch?v=NmswxxYJHjg&list=PL06rTtD_uktL5jkncsTpQKSVdT9
CkrhJo&index=6

Подача статьи: оформление и работа с рецензентами
https://www.youtube.com/watch?v=s4k4RBNuUx0

Поиск по автору и профиль ученого в Publons
https://www.youtube.com/watch?v=VGSnivkdt04

Поиск по автору и профиль ученого в Publons
https://www.youtube.com/watch?v=VGSnivkdt04&list=PL06rTtD_uktIiMJYDTTWFHKdQn
rwpNNAa&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=7bmJeG6tBFQ
https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian
https://www.youtube.com/watch?v=NmswxxYJHjg&list=PL06rTtD_uktL5jkncsTpQKSVdT9CkrhJo&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=s4k4RBNuUx0
https://www.youtube.com/watch?v=VGSnivkdt04
https://www.youtube.com/watch?v=VGSnivkdt04&list=PL06rTtD_uktIiMJYDTTWFHKdQnrwpNNAa&index=4




На них готові відповісти 
Неля Анатоліївна Бачинська, директор 
наукової бібліотеки
Олена Вікторівна Клімова, бібліотекар 
відділу бібліотечно-інформаційних 
технологій


