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ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) – літерно-цифровий код для
однозначної ідентифікації наукових та інших академічних авторів. Такий код
вирішує проблему обрахування внеску конкретного автора в науку, так як
більшість особистих імен не є чимось унікальним і вони можуть змінюватися, мати
культурні відмінності в порядку імен, містять суперечливу практику
використання першого імені, скорочень і використовують різні системи письма.
На підставі реєстраційного номера ORCID вчені забезпечують собі: коректну
цитованість своїх статей (статті не «втрачаються» пошуковими системами),
можливість подавати свої статті в престижні міжнародні наукові видання,
можливість участі в рейтингах міжнародного рівня, можливість брати участь у
подачі заявок на гранти.
Реєстрація в сиcтемі
1. Заходимо на веб-сайт – https://orcid.org
2. В правому верхньому куті змінюємо мову на російську

3. Натискаємо на кнопку Register for an ORCID ID (Зарегистрироваться и получить
ORCID ID)

4. У реєстраційній формі заповнюємо поля позначені зірочкою:
•
•
•
•

First name (Ім’я ),
Last name (Прізвище),
Email (Електронна адреса),
Create an ORCID Password (Пароль). Радимо записати в блокнот

Ім’я та прізвище наводять латиницею (транслітерувати своє ім’я можна за цим
посиланням: http://translit.kh.ua/?lat&bgn).
Вказуємо налаштування приватності Вашої сторінки профілю.
Погоджуємось з умовами використання сервісу, ставимо галочку навпроти
надпису Я не робот і реєструємся.

5. Отримуємо лист від сервісної служби ORCID і підтверджуємо реєстрацію.

Після підтвердження потрапляємо на сторінку свого профілю у ORCID. Номер
ORCID у вигляді URL знаходиться у лівій частині сторінки. Він складається з 16
цифр.

Додаємо інформацію про себе
6. Заповнюємо рядки:
Biography

Біографія

Educations

Освіта

Employment

Робота

Founding

Фінансування

Works

Роботи

Also known as Відомий як
Country

Країна

Keywords

Ключові слова

Websites

Веб-сайти

Короткий опис Вашої наукової кар’єри та
інтересів

Інформація про отримані Вами гранти
Всі варіанти написання транслітерації Вашого
ім’я

Посилання на свій профіль в Google Scholar,
ResearchID, Scopus та ін.

7. В рядку Employment (Місце роботи) обов’язково коректно вказуємо назву
університету Kyiv National University of Culture and Arts

8. В рядку Works вибираєм add some now (додайте зараз) або Add Works Search &
Link (знайти і зв’язати), шукаємо свої публікації в Scopus to ORCID, ReseacherID або
інших базах і імпортуємо їх в свій профіль.

9. Також можна додати посилання на публікації вручну. Для цього у рядку
редагування списку робіт Works вибираєм Add manually (Додати вручну).

