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Національна академія аграрних наук України

Щодо інформування вчених про 
можливість участі у вебінарах

Державна науково-технічна бібліотека України (далі — ДНТБ України) за 
підтримки Міністерства освіти і науки України у співпраці з ORCID протягом 
вересня та жовтня 2021 року (29.09, 01.10, 04.10), проведе ряд вебінарів та 
майстер-класів на тему: “Використання постійних ідентифікаторів учених 
та установ, їх роль у науковій екосистемі. Інструменти ORCID для 
науковців”.

Серія вебінарів присвячена питанням використання постійних 
ідентифікаторів ORCID для ідентифікації науковців та установ, поєднання та 
покращення пошуку наукового доробку. Крім цього мова піде про переваги 
використання установами відкритих інструментів, які пропонують ORCID для 
покращення дослідницької інфраструктури, а також про взаємозв'язок 
постійних ідентифікаторів, відкритого доступу та F AIR даних.

Мова також піде про Національну електронну науково-інформаційну 
систему (URIS) (Ukrainian Research Information System), оскільки вона 
пов’язана із постійними ідентифікаторами.

Унікальний ідентифікатор ORCID дозволяє науковцям вирізнити їхні 
наукові результати серед інших та забезпечити визнання їхньої роботи, 
зокрема, серед іноземних колег.

Ідентифікатор ORCID допомагає науковцям зберегти час і присвятити 
його дослідженням, зменшити зусилля, які йдуть на опрацювання дублікатів у 
системах наукових даних, забезпечити афіляцію з установами, грантами, 
публікаціями, експертними оцінками та зберегти якість таких даних.

Вебінари спрямовані на керівників закладів вищої освіти/наукових 
установ, українських вчених, редакторів та членів редколегій наукових видань, 
бібліотечних фахівців, провайдерів дослідницької інформації, грантодавців,
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молодих вчених, здобувачів вищої освіти, магістрів, студентів та для всіх 
прихильників відкритої науки.

Для участі у вебінарах зацікавленим особам необхідно зареєструватися, 
перейшовши за відповідним посиланням, зазначеним у програмі. Вебінари 
відбудуться в онлайн режимі з використанням платформи Zoom та з прямою 
трансляцією на YouTube каналі ДНТБ України.

Просимо поінформувати співробітників закладів вищої освіти та наукових 
установ про можливість участі у зазначених вебінарах.

Додаток: Програма вебінарів на 2 арк.

Заступник Міністра з питань 
цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і цифровізаці

Ваеиленко Д.Ю. 
2878278



ПРОГРАМА

ВИКОРИСТАННЯ ПОСТІЙНИХ ІДЕНТИФІКАТОРІВ УЧЕНИХ ТА 
УСТАНОВ, ЇХ РОЛЬ У НАУКОВІЙ ЕКОСИСТЕМІ. МАЙСТЕР-КЛАСИ

ОИСГО ДЛЯ НАУКОВЦІВ

Форма реєстрації учасника на серію вебінарів ‘доступна за посиланням: 
https://dntb.gov.ua/form

Тема 1. Постійні ідентифікатори та переваги їх використання для 
дослідників, установ та дослідницької інфраструктури. Про проект 
створення Національної електронної науково-інформаційної системи URIS 
(Ukrainian Research Information System). Переваги використання ORCID 
для науковців та установ

Дата: 29 вересня 2021 р., 17:30 - 18:30 (15 хв. обговорення/запитання). 
Участь безкоштовна. Мова проведення: англійська, українська.

Спікери:
СЕДЛЕР Шона (Shawna Sadler) - менеджер по роботі з клієнтами ORCID. 
АУГУНАС Сабіна - завідувач відділу наукових та науково-дослідних робіт 
ДНТБ України.
КАЛЮЖНА Наталія - старший науковий співробітник відділу наукових та 
науково-дослідних робіт ДНТБ України.
ЖАРІНОВ Сергій - старший науковий співробітник відділу наукових та 
науково-дослідних робіт ДНТБ України.

На вебінарі Ви дізнаєтесь про:
■ типи постійних ідентифікаторів для різних дослідницьких об’єктів 

(ORCID, DOI, ROR, PURL, RAiD тощо);
■ постійні ідентифікатори та “Відкритий Доступ”;
■ постійні ідентифікатори та FAIR дані;
■ постійні ідентифікатори та оцінка наукових досліджень.
■ як постійні ідентифікатори пов’язані із Національною електронною 

науково-інформаційною системою URIS (Ukrainian Research Information 
System);

■ переваги використання ORCID для науковців та установ.

https://dntb.gov.ua/form


Тема 2. Початок роботи з профілем науковця в (ШСГО (майстер-клас) 
Дата: 01 жовтня 2021 р., 11:00 - 12:00.
Участь безкоштовна. Мова проведення: українська.

КАЛЮЖНА Наталія - старший науковий співробітник відділу наукових та 
науково-дослідних робіт ДНТБ України.

Майстер-клас:
- реєстрація профілю науковця в ORCID;
- підтвердження адреси електронної пошти;
- зміна паролю до профілю;
- налаштування профілю науковця ORCID;
- налаштування видимості профілю в системі ORCID;
- альтернативні облікові записи для входу в Google, Facebook або через 

Вашу установу;
- як видаляти дублікат, якщо випадково зареєстрували декілька профілів в 

ORCID.

Тема 3. Інтеграція наукових робіт дослідника в (ЖСГО (майстер-клас) 
Дата: 04 жовтня 2021 р., 11:00 - 12:00 (15 хв. обговорення/запитання). 
Участь безкоштовна. Мова проведення українська.

Спікери:
АУГУНАС Сабіна - завідувач відділу наукових та науково-дослідних робіт 
ДНТБ України.

Майстер-клас:
- додавання статей з використанням постійних ідентифікаторів;
- додавання статей у свій обліковий запис (ЖСГО;
- додавання статей прямим імпортом з інших систем;
- імпорт та експорт статей з файлу ВіЬТеХ;
- проблеми з ВіЬТеХ та їх усунення;
- додавання статей вручну;
- групування кількох версій однієї та тієї ж статті разом;
- редагування статей;
- довірені сторони в (ЖСГО;
- експертна оцінка в (ЖСГО;
- як додати членство або послугу у свій обліковий запис (ЖСГО.


