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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Open Researcher and Contributor ID (ORCID) - відкритий,
некомерційний проект для створення та підтримки реєстру унікальних
ідентифікаторів дослідників, прозорого способу представлення науководослідної діяльності та вільного доступу до цих ідентифікаторів. Основна
мета створення ORCID - вирішити проблему ідентифікації вчених з
однаковими іменами та прізвищами.
У реєстрі ORCID зберігається інформація неконфіденційного
характеру: ПІБ, адреса електронної пошти, місце роботи і запис
дослідницької діяльності. ORCID надає інструменти для управління
настройками конфіденційності, які зберігаються в реєстрі даних, вживає
заходів щодо захисту інформації відповідно до принципів, зазначеними в
Політиці конфіденційності, яка, в свою чергу, складена на основі політики
забезпечення конфіденційності за принципом «безпечної гавані» (Safe Harbor
Principles), розробленої Міністерством торгівлі США.
Для індивідуальних дослідників доступ до реєстру надається
безкоштовно. Вони можуть отримати ORCID ID, управляти записом
результатів своєї діяльності і шукати в реєстрі інших науковців.
2. СТРУКТУРА ORCID-ІДЕНТИФІКАТОРА
ORCID ID являє собою номер з 16 цифр, узгоджений зі стандартом ISO
(ISO 27729). Крім цифр від 0 до 9 ідентифікатор може містити велику літеру
X, що представляє число 10. В мережі Інтернет він відображається як адреса
http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.
3. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ В ORCID
3.1. Переходимо за посиланням https://orcid.org та обираємо зручну
мову інтерфейсу (за замовчуванням інтерфейс англомовний, української нема)
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3.2. Натискаємо на вкладку «Реєстрація/SIGN IN» потім вибираємо
вкладку «Зареєструватися/Register now»

3.3. Заповнюємо поля реєстраційної форми, обираємо один із трьох
рівнів видимості профілю, погоджуємось (після ознайомлення) з умовами
використання ресурсу та натискаємо «Зареєструватись/Register»
Поля, позначені зірочкою є
обов’язковими для заповнення:
*Ім'я/First
name
(у
литинській
транскрипції)
*Адреса електронної пошти/Primary
email
*Пароль/Password
*Підтвердження
паролю/Confin
password
При реєстрації, задля дотримання політики
корпоративної афілійованості рекомендується
вказувати
електронну
пошту
в
домені

Рівні видимості профілю:
o Публічний
доступ/Everyone
інформація буде доступна всім
відвідувачам ресурсу.
o Обмежений доступ/Trusted parties інформація буде доступна тільки
зазначеним Вами користувачам.
o Приватний доступ/Only me інформація буде доступна тільки
Вам.
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Політика конфіденційності та умови
використання сервісу
Форма для розпізнавання людей.

3.4. Після реєстрації на вказану Вами електронну адресу надійде
лист сервісної служби ORCID з проханням підтвердити реєстрацію. У листі
також міститиметься номер Вашого ORCID ID та посилання на профіль у
системі

3.5. Натиснувши на посилання для підтвердження реєстрації, Ви
потрапите на сторінку свого профілю у ORCID
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4. ДОДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ORCID-ПРОФІЛЬ
4.1. На головній сторінці розділу «Для наукових співробітників/
FOR RESEARCHERS» надано доступ до вкладок. «Мій запис ORCID/
MY ORCID RECORD» вкладка з наповненя профілю контентом. Профіль
користувача ORCID складається з двох частин: бічної панелі зліва, яка
містить персональні дані про автора та центральної панелі, де розміщають
дані про наукові та професійні здобутки автора

У режимі
редагування
сторінка
доступна
тільки Вам.
Для того щоб
подивитися,
як її бачать
всі інші
користувачі,
натисніть
«View public
version».

4.2. В полях, що розміщені ліворуч, натиснувши
інформацію

потрібно внести
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4.2.1. «Також відомий як/ Also known as» вказати різні варіанти
транслітерації імені та прізвища різними мовами
Кожен
варіант
слід
писати в окремому полі,
яке
додається
за
допомогою
натискання
піктограми «+» у лівому
нижньому кутку вікна.
Додавання
додаткових
імен допоможе краще
Вас ідентифікувати в
науковому кіберпросторі

4.2.2. «Країна/Country» – обрати зі списку всі країни, в яких Ви
працюєте, або працювали

4.2.3. «Ключові слова/Keywords» – вказати ключові слова, які описують
сферу наукових інтересів

Кожне ключове слово
слід писати в окремому
полі, яке додається за
допомогою натискання
піктограми «+» у лівому
нижньому кутку вікна
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4.2.4. «Веб-сайти/Websites» додати посилання на персональний сайт,
профіль в Google Scholar, Google+, профілі в соціальних мережах (LinkedIn,
Twitter, Facebook,) тощо
Запис інформації про
веб-сторінки передбачає
заповнення двох полів:
«Опис/Description»
та
«Посилання
на
сторінку/URL». Кожне
посилання слід писати
в окремому полі, яке
додається за допомогою
натискання піктограми
«+» у лівому нижньому
кутку вікна

Не забувайте після кожної введеної інформації зберегти усі
здійснені зміни натиснувши «Зберегти зміни/Save
changes». Поряд з більшістю полів у обліковому записі
містяться селектори «Редагувати всі налаштування
видимості/Edit all visibility settings», що дозволяють
визначитись
з
рівнем
конфіденційності
шляхом
встановлення відповідних міток, тобто встановити,
категорії тих, хто зможе бачити введену інформацію

4.3. В полях, які розміщено на центральній панелі ресурсу додати
інформацію про наукові та професійні здобутки

4.3.1. Натиснувши
в полі «Бографія/Biography» коротко описати
наукову кар’єри та інтереси та натиснути «Зберегти зміни/Save chenges»
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4.3.2. «Місце роботи/Employment» надати інформацію про своє місце роботи:
назву організації, місто, штат/область, країну, відділ/підрозділ, статус/посаду, дати
початку та закінчення роботи

У полі «Організація/Organization» обов'язково коректно
вказуйте назву університету
National University of Food Technologies
Національний університет харчових технологій
4.3.3. «Освіта/Education and qualifications» вказати назву навчального
закладу, місто, країну, факультет та ступень, який отримали після
закінчення навчання. Назву закладу Ви можете написати самостійно, або
обрати із запропонованих системою

*Поля, позначені зірочками,
є обов’язковими для заповнення

4.3.4. «Запропоновані посади /Invited positions and distinctions» та
«Членство/Membership and service» аналогічно пункту 4.3.3. вноситься
інформація про своє поточне та попередні місця роботи, назва установи,
місто, штат/область, країна, відділ/підрозділ, статус/посада, дати початку та
закінчення роботи.
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4.3.5. «Фінансування/Funding» вказати інформацію про нагороди,
контракти і гранти, які Ви отримали для підтримки Вашого дослідження.
Додавати інформацію в цьому полі можна як автоматично за допомогою
функції «Знайти та зв’язати/Search & link», так і вручну «Додати вручну/+Add
manually»

4.3.6. Для автоматичного додавання інформації про гранти потрібно
натиснути «Знайти та зв’язати /Search & link» та скористатись інструментом
«ÜberWizard»

4.3.7. Відкриється покрокова форма для автоматичного імпорту
інформації у профіль ORCID про грант. Грант можна знайти як за допомогою
кнопки «По імені/Find by name» так і за допомогою кнопки «По назві
гранта/Find by grant title». Перший крок це «Вибрати гранти для
відправки/Select grants to submit», другий крок – «Підтвердження та
відправка в ORCID/Verify & submit to ORCID»
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4.3.8. Для того, щоб додати інформацію про фінансування вручну
потрібно натиснути «Додати вручну/+Add manually» та заповнити відповідні
поля
«Тип фінансування/Funding type» –
оберіть із запропонованого переліку
тип
отриманого
фінансування:
«Нагорода/Award», «Контракт/Contract»,
«Грант/Grant» чи «Премія/Salary award».
«Підтип фінансування/Funding subtype».
«Назва
проекту,
що
отримав
фінансування/Title of funded project».
«Опис проекту/Description/».
«Загальна сума фінансування/
Total funding amount».
«Дата початку фінансування/Start date».
«Дата закінчення фінансування/
End date».
«Назва
агенції,
яка
здійснила
фінансування/Funding agency display
name».
«Місто, в якому базується фінансова
установа/Funding agency display city».
«Область, в якій базується фінансова
установа/Funding agency display region».

*Поля, позначені зірочками,
є обов’язковими для заповнення

«Країна, в якій базується фінансова
установа/
Funding agency display country».
«Номер гранту/Grant number».

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПУБЛІКАЦІЇ
Додати інформацію про публікації можна декількома способами:
A.
«Пошук та посилання/Search & link» - імпорт публікацій з інших
баз даних і онлайн-сервісів таких як: BASE - Bielefeld Academic Search
Engine, CrossRef Metadata Search, Europe PubMed Central, MLA International
Bibliography, ResearcherID, Scopus – Elsevier.
B.
«Імпорт BibTeX/Import BibTeX» – імпорт публікацій з профілю у
Google Академії.
C.
«Внести вручну/+Add manually» –додавання публакацій шляхом
ручного введення інформації.

Якщо у Вас немає публікацій, включених до
міжнародних баз даних, дії щодо пункту
А - недоцільні
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6. ІНТЕГРАЦІЯ З SCOPUS
Якщо у Вас є хоча б дві публікації, які проіндексовані у базі Scopus,
Вам автоматично присвоюється унікальний ідентифікаційний номер Author
ID.
6.1. Натисніть
в
полі
«Праці/Works»
на
«Пошук
та
посилання/Search&link»

5.1.2. Виберіть у списку,що відкрився «Scopus-Elsevier»

6.2. Після чого відкриється вікно, в якому потрібно вказати Ваше
прізвище, ім’я та натиснути «Start»

6.3.

Після того, як Ви натиснете «Start» відкриється покрокова форма
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За допомогою покрокової форми виконати послідовність дій:
6.3.1. Обрати варіант написання прізвища та імені або ініціалів у
Вашому профілі. Натиснути «Далі/Next»

6.3.2. Перевірити список публікацій, зайві (не Ваші) видалити.
Натиснути «Далі/Next»

6.3.3. Ще раз перевірити запропонований системою перелік Ваших
публікацій. Натиснути «Далі/Next»

6.3.4. Вказати Вашу електронну адресу та підтвердити її. Натиснути
«Надіслати Author ID/Send Author ID»

6.3.5.
Натиснути
Send my publication list»

«Надіслати

список

моїх

публікацій/
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7. ІНТЕГРАЦІЯ З GOOGLE SCHOLAR
Якщо Ви маєте профіль у Google Scholar, Ви можете експортувати
список публікацій із свого профілю у файл BibTeX і приєднати його до ORCID

7.1. Перейдіть за посиланням scholar.google.com в свій акаунт на платформі
Google Scholar. Виберіть праці, які підлягають подальшому експортуваню
встановивши позначку поруч із кожною статтею. Натисніть опцію
«Експортувати» потім «BibTeX»

7.2. Збережіть отриманий файл на вашому комп'ютері клацнувши на
ньому лівою кнопкою миші та обравши «Зберегти як»

Збережений документ матиме назву «citations» з розширенням txt.
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7.3. Поверніться до свого профілю в ORCID та в полі «Роботи/Works»
натисніть «Імпорт BibTeX/Import BibTeX». Натиснвть у відкритій вкладці
«Вибрати файл/Choos file» та завантажте збережений BibTeX файл зі свого
комп'ютера

7.4. Відредагуйте,
натискаючи
«Зберегти/Save»
«Видалити/Delete», кожну публікацію з представленого списку.

або

Зберегти

Видалити

Імпорт не буде повним, поки Ви не
збережете кожну з публікацій, яку хочете
додати в свій ORCID
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8. ДОДАВАННЯ ПУБЛАКАЦІЙ В РУЧНОМУ РЕЖИМІ
8.1.
manually»

8.2.

Натисніть в

полі «Роботи/Works» пункт «Внести вручну/+Add

Заповніть поля у формі, яка відкриється
«Категоря роботи/Work category»
оберіть із запропонованого
переліку до якої категорії
належить робота:
«Публікація/Publication»,
«Конференція/Conference»,
«Інтелектуальна
власність/Intellectual property»,
«Інше/Other».
«Тип роботи/Work type».
«Заголовок /Title».
«Підзаголовок/Subtitle».
«Назва журналу /Journal title».
«Ддата публікації /Publication
date».
«Тип цитування /Citation type».
«Цитування /Citation».
«Опис /Description».
«Тип ідентифікатора роботи
/Identifier type».
«Значення
ідентифікатора/Identifier value».
«URL ідентифікатора /Identifier
URL».
«Зв'язок/Relationship».
«Мова заповнення даної форми/
Language used in this form».
«Посилання на роботу/URL».
«Країна публікації/Country
publication».

of

Вказання ідентифікатора ORCID є однією з умов
публікації в деяких журналах та участі в деяких
конференціях.
Ідентифікатор не можна скорочувати, наприклад,
пропускати перші нулі

16

