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ReseacherID
кому воно потрібне і як з ним жити?
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ResearcherID, що воно таке? (1)

 ResearcherID - це вільне, загальнодоступне
інтерактивне середовище для науковців

 Кожен науковець, зареєстрований в 
ResearcherID має персональний профіль та 
індивідуальний номер

 Профіль ResearcherID містить інформиацію
про приналежність до інституцій, 
дослідницькі області користувача, а також
список публікацій
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ResearcherID, що воно таке? (2)

 Профіль та інформація повністю 

інтегрують- ся з WOS та ORCID

Розроблені та 

підтримуються 

медіакомпанією

Thomson

Reuters
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Інші соц. мережі для науковців

• Research gate

– Фокус на науковців;

– https://www.researchgate.net

• Linkedin 

– Не тільки наука;

– https://www.linkedin.com
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https://www.researchgate.net/
https://www.linkedin.com/


Індекси цитування (інфо-довідка)

• h-індекс (скрізь)

– https://ru.wikipedia.org/wiki/H-индекс
– Учёный имеет индекс h, если h из его Np статей цитируются 

как минимум h раз каждая, в то время как оставшиеся (Np —

h) статей цитируются не более, чем h раз каждая.

• i10-індекс (Google scholar)

– число статей, на які є не менше 10 посилань

– http://en.wikipedia.org/wiki/I10-index

• Impact points 

(https://www.researchgate.net)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/H-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://en.wikipedia.org/wiki/I10-index
https://www.researchgate.net/


Основні робочі моменти з researcherID

 Точка доступу: http://www.researcherid.com

 Пошук через researcherID: 
http://www.researcherid.com/ViewProfileSearch.action

 Створення Badge на сторінці

користувача: 
http://labs.researcherid.com/mashlets/rid/mashletsServer.j

sp?rid=B-7089-2011&mid=ResearcherIDBadge

 Інструкція користувача (рос.): 
http://csr.spbu.ru/wp-content/uploads/2010/05/instruction-

RID1.doc
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http://www.researcherid.com/
http://www.researcherid.com/ViewProfileSearch.action
http://labs.researcherid.com/mashlets/rid/mashletsServer.jsp?rid=B-7089-2011&mid=ResearcherIDBadge
http://csr.spbu.ru/wp-content/uploads/2010/05/instruction-RID1.doc


Початок роботи. Реєстрація(1)

Меню навігації
Авторизація

Пошук

Реєстрація (!)
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Реєстрація(3)
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Your ResearcherID invitation is on its way to basarabru@gmail.com. 

Please check your inbox.

На Ваш e-mail прийде електронне посилання (URL), за яким

ПОТРІБНО ПЕРЕЙТИ для завершення реєстрації



Реєстрація(4)
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Реєстрація(5)
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Реєстрація(6)
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Будьте НАДЗВИЧАЙНО УВАЖНІ

обираючи міри захисту облікового запису!!!



Реєстрація(7)
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Якщо в різних публікаціях Ваше П.І.Б. варіюється 

– вкажіть всі можливі варіації !!!



End User License
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Ознайомтесь! 

Для завершення реєстрації вимагається погодження 

з правилами користування ресурсом!



Завершення реєстрації
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Тепер Вам присвоєно 

унікальний ідентифікатор!

Ви можете приступати до 

користування ресурсом!

?



Профіль ResearcherID
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Додати публікацію!



Додаваня публікації (1)
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Додаваня публікації (2)
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Search Web of Science

(1)

(2)

Search Web of Science Core CollectionАБО

https://www.researcherid.com/ViewWokSearch.action
https://www.researcherid.com/ViewWosSearch.action


Додаваня публікації (3)
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Додаваня публікації (4)
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Search Web of Science Core Collection Distinct Author Sets

(1)

(2)

(3)

https://www.researcherid.com/ViewDAISSearch.action


Додаваня публікації (5)
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Go to EndNote Від WOS НІКУДИ НЕ ДІТИСЬ!!!

javascript:openGatewayLink('http://www.myendnoteweb.com')


Додаваня публікації (6)
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https://www.researcherid.com/resources/html/dsy5752-TRS.html

Загальна інформація про формат RIS файлу, приклади

оформлення, тощо – все доступно за посиланням:

БІЛЬШЕ інформації про RIS формати можна знайти тут:

 Детальний опис формату файлу

 Специфікації формату

 Ще більше прикладів оформлення

https://www.researcherid.com/resources/html/dsy5752-TRS.html
http://www.refman.com/support/risformat_intro.asp
http://www.refman.com/support/risformat_intro.asp
http://www.refman.com/support/risformat_intro.asp


Пошук в ResearcherID
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Рекомендації

• Створити обліковий запис в Google scholar

• Створити обліковий запис в Research Gate

• Бажана прив'язка до роботи в НУБіП

• Створити обліковий запис в orcid (доступ в 

SCOPUS)

• Створити обліковий запис в researher id

(доступ в web of science)
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