
Авторський профіль

науковця у Publons

Відділ інформаційно-аналітичного моніторингу Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова

липень 2019 



Інтеграція платформи 

ResearcherID до Publons

15 квітня 2019 року ResearcherID та Publons, що входять до Web of Science Group, об'єднались,

щоб науковець міг отримати всі переваги від використання Web of Science, ResearcherID і

Publons на одній платформі.

 Якщо профілі було створено раніше, вони об'єднані зі збереженням усіх даних, що були

зроблені у облікових записах ResearcherID і Publons.

 Якщо Ваш профіль ResearcherID мав статус «приватний», то він не доступний з 12 квітня

2019 року. Ваші збережені публікацій будуть як і раніше доступні в EndNote, і ви зможете

створити новий ResearcherID в Publons в будь-який момент, зареєструвавши новий

профіль і додавши хоча б одну власну публікацію з Web of Science.



Об'єднання можливостей 

ResearcherID та Publons

Publons - це обліковий запис вченого, де інші члени спільноти можуть бачити публікації, перевірені

експертні оцінки, підтверджені членства в редакційній колегії та записи редакторів, які складають ваш

підтверджений запис внесків у дослідження.

Профіль Publons дозволяє:

 створювати профіль вченого;

 формувати перелік власних публікацій;

 асоціювати свій профіль з ORCID;

 здійснювати пошук вчених або груп авторів по темі, що цікавить досліджень;

 створювати запрошення до співпраці;

 переглядати бібліометричні метрики;

 розраховувати h-індексу науковця;

 враховувати різні варіанти написання прізвища на англійській мові;

 виключати статті, що належать вченим з однаковими прізвищами та ініціалами;

 перевіряти та демонструвати свої експертні оцінки;

 відображати редакційні внески для академічних журналів.



Реєстрація

Перехід до Publons можливо

здійснити через розділ

«Products» на офіційному

сайті Clarivate Analytics:

https://clarivate.com/

https://clarivate.com/


Реєстрація

Також, Ви можете

зареєструватися у

Publons за посиланням:

https://publons.com

натиснувши кнопку

https://publons.com/


Реєстрація

Або через ResearcherID : 

http://www.researcherid.com

натиснувши кнопку

http://www.researcherid.com/


Реєстрація

У реєстраційній формі

заповніть відповідні поля і

натисніть «Register»



Реєстрація

Після заповнення полів на

вказаний e-mail висилається

повідомлення з посиланням на

реєстраційну форму.

Перейдіть за посиланням з e-mail

листа для активації створеного

профілю.



Активація

Після активації увійдіть

та налаштуйте свій

профіль Publons.



Знайомство

Пройдіть 3 кроки для

ознайомлення з Publons.



Налаштування

Перейдіть до персональних

налаштувань приватної

інформаційної панелі.

Вам буде одразу

запропоновано імпортувати

публікацій до вашого

профілю.



Налаштування

 Приватна інформаційна 

панель (вигляд і верифікація 

профілю) 

 Імпорт публікацій до 

вашого профілю 

 Записи науковця (публікації, 

рецензії, записи редактора, 

нагороди)

 Діяльність (сповіщення; 

записи, що очікують)

 Співтовариство (робота з 

колегами; робота з 

публікаціями; підтвердження)

 Налаштування профілю 
(приналежність; електронна 

пошта; дозволи)



Приватна інформаційна панель

 Public profile

(перегляд даних вашого профілю, які доступні
стороннім користувачам, а також інструменти
аналізу наукової діяльності, показники
цитування, афіліація, сфера наукових інтересів,
тощо.)

 Export verified record

(ваш підтверджений запис свідчить про ваші
академічні внески для посилення фінансування та
просування заявок. Він демонструє, як часто
журнали з високим рейтингом покладаються на
ваш досвід і можуть включати в себе історію
рецензування, роботу в якості редактора,
членство в редакційній колегії, а також вашу
діяльність в Академії Publons і нагороди
Publons. Докладніше про налаштування
підтвердженого запису тут .)

https://publons.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000051862


Імпорт публікацій до вашого профілю 

 Додайте свої публікації до 

профілю одразу, за 

допомогою кнопки  «IMPORT 

YOUR PUBLICATION»

 Або через «My records»,

обираючи

«Import» у «Publications»



Записи науковця

В розділі «My records»

додайте до профілю 

власні:

 публікації

 рецензії

 записи редактора

 нагороди  



Діяльність науковця

Розділ «Activity» дає можливість відстежувати

повідомлення («Notifications») та очікуючи

записи («Pending records»).

Publons дозволяє додавати рецензії, виконані

для журналів або конференцій, у ваш

загальнодоступний профіль (з обраними

налаштуваннями конфіденційності).

Докладніше про те як додавати

рецензії тут.

https://publons.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000012195-how-do-i-add-peer-reviews-to-publons-


Співтовариство

Спілкуйтесь із колегами використовуючи розділ

«Community»

 Refer your colleagues (додавайте e-mail колег

власноруч, або з обраних публікацій з Web of

Science)

 Scored publications (оцінюйте публікації і

доповнюйте експертні оцінки)

 Followed publications (слідкуйте за публікаціями,

для яких ви не є автором, щоб отримувати

повідомлення, коли діяльність, пов'язана з ними,

відбувається в Publons.)

 Endorsements (переглядайте підтверджені

експертні оцінки)



Налаштування 

профілю

Налаштування профілю 

складається з наступних кроків:

 Аккаунт

 Профіль

 Приналежність

 Електронна пошта

 Дозволи



Налаштування профілю

У розділі «Settings (Account)» змініть 

налаштування аккаунту:

 редагуйте, або додавайте e-mail

 змінюйте пароль

 прив’язуйте додаткові аккаунти

ORCID 

Web of Science

LinkedIn

Google

 керуйте профілем, об’єднуйте дублетні 

записи, або видаляйте.



Налаштування профілю
У розділі «Settings (Profile)» змініть налаштування аккаунту:

Profile photo (змініть фотографію, що відображається у вашому

профілі та в інших місцях на сайті)

Profile details:

 Full Name (запишіть повне ім'я, яке відображається у вашому

профілі)

 Alternative Publishing Names (додайте будь-які імена, окрім

зазначеного вище повного імені, яке ви опублікували в минулому)

 Country / Region (додайте для можливості пошуку Вас за 

країною)

 Tell us a bit about yourself (введений тут текст буде 

відображено у вашому профілі в розділі "Bio". Ми рекомендуємо

використовувати цей розділ, щоб викласти Ваші наукові

інтереси та історію. Записи не можуть перевищувати 5000 

символів.)

Research fields (зазначте галузь досліджень, або наукових 

інтересів, якими Ви активно займаєтесь, для можливості пошуку 

Вас іншими науковцями, редакторами видань, або організаціями) 

Metrics visibility (надайте дозвіл іншим користувачам переглядати 

сторінку показників з Вашого профилю) 

Збережіть зміни натиснувши «Save profile»



Налаштування профілю

У розділі «Settings (Affilations)» змініть налаштування 

аккаунту:

 додайте інститут, наукову установу, або іншу 

організацію у якій працюєте, чи працювали 

раніше; 

 департамент (відділ, кафедру, тощо); 

 посаду, або вчене звання;

 URL-посилання на офіційний сайт установи;

 зазначте роки роботи у тій чи іншій установі;

 позначне основну установу;

Це також дає можливість пошуку Вашого профілю у 

Publons іншими науковцями, редакторами видань, 

або організаціями

Збережіть зміни натиснувши «Save changes»



Публічний         

профіль

Що побачать інші ??

Перегляньте внесені зміни 

натиснувши «Public profile» 



ResearcherID

ResearcherID - це унікальний ідентифікатор для дослідників у Publons. Зареєструйтеся та

імпортуйте ваші публікації з Web of Science, щоб отримати можливість дослідження з

ResearcherID.

Publons автоматично призначає ResearcherID будь-яким профілям з однією або кількома

публікаціями, індексованими Web of Science, які ще не мають ResearcherID.

ResearcherID, а також зміни внесені Вами на Publons, будуть відображені у Web of Science

протягом двох тижнів.



Корисні посилання:

 Publons (https://publons.com)

 Відповіді на запитання стосовно ResearcherID та Publons
(https://publons.freshdesk.com/support/solutions)

 Налаштування Publons. Приватна інформаційна панель  
(https://publons.freshdesk.com/support/solutions/folders/12000012751)

 Верифікація профілю дослідника у Publons
(https://publons.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000051862)

 Рецензування у Publons (https://publons.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000012195)

 Академія Publons (https://publons.com/academy/enrol/)

https://publons.com/
https://publons.freshdesk.com/support/solutions
https://publons.freshdesk.com/support/solutions/folders/12000012751
https://publons.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000051862
https://publons.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000012195
https://publons.com/academy/enrol/

