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РЕЄСТРАЦІЯ В СИСТЕМІ ORCID
1. Потрібно відкрити сторінку https://orcid.org/

2. Вибрати мову інтерфейсу

3. Натиснути «For researchers»
(російською мовою інтерфейсу
«Регистрация») та перейти на сторінку
«Register for an ORCID iD»
(«Зарегистрироваться и получить ORCID
iD») або перейти за посиланням
https://orcid.org/register.



СТОРІНКА РЕЄСТРАЦІЇ В ORCID 
«REGISTER FOR AN ORCID ID»

4. Потрібно заповнити всі поля на сторінці
реєстрації, при цьому поля «First name»
(«Имя») та «Last name» («Фамилия»)
обмежені 150 символами.

- Ім’я*
- Прізвище
- Адреса електронної пошти*
- Повторне введення е-пошти*
- Пароль*
- Підтвердження паролю*
- Налаштування конфіденційності
- Повідомлення
- Позначити поле «Я не робот»*
- Умови використання *



- Інформація, позначена як загальна, тобто її можуть
переглянути всі, хто приходить на сайт orcid.org. Такі дані також
будуть включені в файли даних загального користування, що
публікуються щорічно ORCID.

- Інформація, доступна тільки довіреним особам. Тобто тільки
тим, кого Ви уповноважили для перегляду записів.

- Інформація, яка є приватною. Тобто ці дані можете
переглядати тільки Ви.

НАЛАШТУВАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ



ЛИСТ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ В
СИСТЕМІ ORCID

Присвоєно номер ORCID iD, який
складається з 16 цифрових знаків, поділених
на 4 блоки (наприклад, 0000-0002-4649-
2050). Та посилання на обліковий запис
ORCID iD, що відображається у
загальнодоступному вигляді .
Для завершення реєстрації потрібно

перевірити свій логін та пароль в системі
ORCID, для цього потрібно натиснути кнопку
«Verify your email address»



СТОРІНКА ВХОДУ В ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС
ORCID

У поле «Email or iD» потрібно ввести
адресу е-пошти, що вводилась при
реєстрації в системі ORCID, або
номер ORCID ID, що вказувався в
листі підтвердження реєстрації. А в
поле «ORCID Password» ввести пароль
та натиснути кнопку «Sign into ORCID».



СТОРІНКА ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ В
СИСТЕМІ ORCID 

На сторінці облікового запису,
натиснувши на піктограму олівця біля
назви поля, можна редагувати такі
дані:
• «Name» (Ім’я)
• «Also known as» («Также известен как»)
• «Country» («Страна»)
• «Keywords» («Ключевые слова»)
• «Websites» («Веб-сайты»)
• «Emails» («Адреса электронной
почты»)
• «Biography» («Биография»)
• «Education» («Образование»)
• «Еmployment» («Работа»)
• «Funding» («Финансирование»)
• «Works» («Работы»).



РЕДАГУВАННЯ ПОЛІВ ДАНИХ «NAME»
(«ИМЯ»)

Поля даних «Name», в обліковому записі
ORCID, потрібно заповнювати латинськими
літерами.

Для редагування Прізвища та Ім’я
латиницею

(Olena O. Marchenko) 
можна скористатись програмою
автоматичної транслітерації
http://ukrlit.org/transliteratsiia. 

Потім скопіювати ім’я у поле «First Name», а
прізвище у поле «Last Name» і натиснути
кнопку «Save changes».

Також можна встановити рівень
видимості інформації кожного поля
облікового запису ORCID.



РЕДАГУВАННЯ ПОЛІВ ДАНИХ «ALSO KNOWN AS»
(«ТАКЖЕ ИЗВЕСТЕН КАК»)

У поля даних «Also known as» потрібно
вносити всі варіанти написання імені, які
Ви використовуєте у наукових працях.



РЕДАГУВАННЯ ПОЛІВ ДАНИХ «COUNTRY» 
(«СТРАНА») 

У полях даних «Country» з

випадаючого списку

потрібно вибрати країну, в

якій працюєте. Також можна

додати додаткові поля, в

яких також можна вибрати

потрібну країну.



РЕДАГУВАННЯ ПОЛІВ ДАНИХ «KEYWORDS» 
(«КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА»)

У поле даних
«Keywords» вносяться
ключові слова, що
характеризують наукову
діяльність дослідника.

Ключові слова можна
вносити в одне поле
через кому або додавати
нові поля за допомогою
піктограми .



РЕДАГУВАННЯ ПОЛІВ ДАНИХ «WEBSITES» 
(«ВЕБ-САЙТЫ»)

«FULL TEXT PUBLICATIONS»
У поле «Websites» потрібно вносити

посилання на свої профілі в Google Scholar,
LinkedIn, ResearcherID та ін.
При редагуванні полів даних «Websites»

потрібно у верхнє поле вікна «EDIT WEBSITES»
ввести короткий опис на URL посилання.



РЕДАГУВАННЯ ПОЛІВ ДАНИХ «WEBSITES»

«OFFICIAL WEB SITE»
«GOOGLE SCHOLAR PROFILE»

Для додавання URL
посилання на веб-сайт
офіційного місця роботи
науковця, потрібно додати
нове поле «Official Web
Site».

Для додавання URL
посилання на профіль
Google Scholar потрібно у
вікні «EDIT WEBSITES»
натиснути на піктограму
, щоб додати нове поле
та ввести назву «Google
Scholar Profile».



РЕДАГУВАННЯ ПОЛІВ ДАНИХ «EMAILS» 
(«АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ»)

У поле «Emails»
автоматично вноситься
адреса е-пошти дослідника
під якою він реєструвався в
системі ORCID.
Можна додати ще адресу

е-пошти



РЕДАГУВАННЯ ПОЛЯ ДАНИХ «BIOGRAPHY» 
(«БИОГРАФИЯ»)

Потрібно написати місце навчання,
якщо декілька, тоді кожен заклад, в якому
навчались, тобто назву навчального
закладу, факультет, роки навчання,
вказавши студент чи аспірант…



РЕДАГУВАННЯ ПОЛЯ ДАНИХ «EDUCATION» 
(«ОБРАЗОВАНИЕ»)

Для короткого опису
виду і місця освіти
потрібно заповнити поля
даних «Education»:
- «Организация*»
- «Город*»
- «Штат/Регион»
- «Страна*»
- «Подразделение»
- «Степень/должность»
- «Дата начала
деятельности»

- «Дата окончания»



РЕДАГУВАННЯ ПОЛЯ ДАНИХ «EMPLOYMENT» 
(«РАБОТА»)

Обов‘язкові поля даних опису місця
освіти: --
«Организация/работодатель*»
- «Город*»
- «Штат/Регион»
- «Страна*»
- «Подразделение»
- «Статус/должность»
- «Дата начала деятельности»
- «Дата окончания»



ДОДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСУВАННЯ
НАУКОВОЇ ДІЛЯЛЬНОСТІ

«FUNDING» («ФИНАНСИРОВАНИЕ»)
Створено форму з полями, які

узгоджуються зі словником CASRAI
(загальноприйнятий словник про
поняття адміністрування наукових
досліджень), і додано підтримку
сервісу ÜberWizard (спеціальний
сервіс для огнанізацій, що надають
фінансову підтримку науковим
дослідженням). Щоб гарантувати,
що інформація про фінансування
однозначно буде пов'язана з
фінансовими агентствами,
використовується реєстр FundRef
CrossRef про фінансові організації.



ДОДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСУВАННЯ
НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

«SEARCH & LINK» («НАЙТИ И СВЯЗАТЬ»)
ÜberWizard дозволяє виконувати пошук:

- по імені і прізвищу науковця
- за назвою спонсора наукових
досліджень



ДОДАВАННЯ НОВОГО ПОЛЯ ДАНИХ
«OTHER IDS» («ДРУГИЕ ID»)

Запит доступу 
до облікового
запису ORCID

Запит зв'язати ORCID запис, із вказаним
номером ORCID ID, з ResearcherID

Які дані ви хотіли б обмінюватися між
ResearcherID і ORCID?
- «Profile data» (Порівняти біографічні
дані ResearcherID і ORCID ID).
- «Send ResearcherID publications to my
ORCID account» (Надіслати публікації
ResearcherID в обліковий запис ORCID).
- «Retrieve ORCID publications into my
ResearcherID account» (Отримати
публікації з ORCID в обліковий запис
ResearcherID).

Перелік назви
членських
організацій



ДОДАВАННЯ НОВОГО ПОЛЯ ДАНИХ
«OTHER IDS» («ДРУГИЕ ID»)

Обліковий запис ORCID оновлен

Обмін даними між профілями
ResearcherIDі ORCID ID



ВНЕСЕННЯ РЕСУРСІВ У ПОЛЯ ДАНИХ
«WORKS» («РАБОТЫ»)

Send My Publications to: ORCID

ІМПОРТ НАУКОВИХ ПРАЦЬ З ПЛАТФОРМ ЧЛЕНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ



ІМПОРТ РЕСУРСІВ В ORCID
«IMPORT BIBTEX» («ПРИВЯЗАТЬ BIBTEX»)

1. Відкрити сторінку Google Академія
http://scholar.google.com та вибрати
посилання «Мої цитати» 

2. Вибір ресурсів та вибір
формату опису бібліотечних 
посилань BibTeX

3. Збереження на ПК сформованих
бібліографічних даних з
розширенням *.bib



ІМПОРТ РЕСУРСІВ В ORCID
«IMPORT BIBTEX» («ПРИВЯЗАТЬ BIBTEX»)

4. Вибрати «Import BibTeX»

5. Натиснути «Choose file» («Виберіть файл»)

6. Вибрані
публікації
імпортувались в
обліковий запис
ORCID

7. Збережені в обліковому записі ORCID
імпортовані ресурси



ЕКСПОРТ РЕСУРСІВ З ORCID

1. Натиснути «Export works» у полі даних «Works» 

2. Конвертування всіх бібліографічних описів
ресурсів в тимчасовий файл з розширенням
*.bib, який буде розміщено до папки
«Загрузки» на ПК або збережено за
вказаною адресою.

3. Відкрити обліковий запис в ResearcherID та
натиснути кнопку «Exchange Data With ORCID»

4. Вибрати «Retrieve ORCID publications into
my ResearcherID account» (Отримати
публікації з ORCID в обліковий запис
ResearcherID)



ЕКСПОРТ РЕСУРСІВ З ORCID

5. Вибір ресурсів, які потрібно експортувати в ORCID 

6. Повідомлення про кількість експортованих
ресурсів та кількість не експортованих
ресурсів

7. Обліковий запис у
ResearcherID: «My Publications»



РЕДАГУВАННЯ ПОЛЯ ДАНИХ «WORKS» 
(«РАБОТЫ»)

«ADD MANUALLY» («СВЯЗАТЬ В РУЧНУЮ»)

1. Вибір «Add manually» («Связать в ручную»)

2. Заповнити обов’язкові поля (наприклад, для статті):
- Категория работы: Публикация
- Тип работы: Стаття в науковому журналі
- Заголовок: Назва ресурсу

Заповнюємо не обовязкові поля:
- Journal title:Назва журналу
- Дата публикации

- Тип идентификатора: Номер issn:международный стандартный
серийный номер

- Значение идентификатора: Номер
- Отношения: Самостоятельно или Часть (Так як ресурс є

частковою працею всього журналу, тому відмічаємо «Часть»).
- URL: Посилання на ресурс в журналі
- Язык, используемый в этой форме: Вибираємо український
- Страна публикации: Україна



ІНТЕГРАЦІЯ УНІКАЛЬНИХ АВТОРСЬКИХ
ІДЕНТИФІКАТОРІВ ORCID У НАУКОВІЙ ЕБ НАПН

УКРАЇНИ
Відкрити сайт ЕБ НАПН України http://lib.iitta.gov.ua/
Після авторизації відкрити «Профіль».
У поле ORCID написати тільки номер ORCID ID



ІНТЕГРАЦІЯ УНІКАЛЬНИХ АВТОРСЬКИХ
ІДЕНТИФІКАТОРІВ ORCID У НАУКОВІЙ ЕБ НАПН

УКРАЇНИ

У формі опису ресурсу
Унікальний авторський
ідентифікатор ORCID



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Адреса електронної пошти

libadmin@iitta.gov.ua


