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Open Researcher and Contributor ID (ORCID) – відкритий, 

некомерційний проєкт для створення та підтримки реєстру унікальних 

ідентифікаторів дослідників, прозорого способу представлення науково- 

дослідної діяльності та вільного доступу до цих ідентифікаторів. 

ORCID ID : унікальний постійний ідентифікатор, який безкоштовно 

надається дослідникам. 

Основна мета створення ORCID – відокремлювати дослідників один від 

одного за допомогою унікального ідентифікатора та підтримувати зв’язок 

дослідників із результатами своїх досліджень протягом усієї їхньої кар’єри. 

Обліковий запис ORCID включає в себе інформацію про ім'я вченого, 

його електронну адресу, назву організації та інформацію про його 

дослідницьку біографію та діяльність. 

Перевагами ORCID є: 

- дослідник може швидко та легко зареєструватися; 

- вирішити проблему ідентифікації дослідника; 

- ORCID одна з небагатьох систем, що дозволяє пов'язати різні унікальні 

ідентифікатори автора. З профілем ORCID можна пов'язати Author ID Scopus і 

Researcher ID (Pablons) Web of Science, та ін. 

- приєднати власні електронні ресурси додавши сторінки та сайти з мережі 

Інтернет. 

 
 

ORCID ID складається з 16-значного номера, який відповідає стандарту 

ISO (ISO 27729) «Міжнародний ідентифікатор стандартних найменувань 

(ISNI)». Крім цифр від 0 до 9 ідентифікатор може містити велику літеру X, що 

представляє число 10. 

ORCID ІD має вигляд 0000-0001-5000-0007 

Відтворювати ORCID ID слід наступним чином: 

http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx 

http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx


 

 

 

 

 

Вхід на сайт ORCID виконуємо за посиланням: http://orcid.org/ 

Для подальшої реєстрації необхідно натиснути REGISTR 
 

 
 

 

 

 

 
 

Далі обираємо вкладку FOR RESEARCHERS 
 

 
 

http://orcid.org/


 

Натиснувши Register for your ORCID now переходимо до реєстраційної 

форми 

 

У реєстраційній формі заповнюємо відповідні поля: 

First name (Ім’я латинською мовою) 

Last name (Прізвище латинською мовою) 

Email (діюча електронна адреса) 

 
У відповідь система запропонує варіанти існуючих, раніше створених 

профілів. Ви можете обрати свій, якщо він був раніше створений і вами 

забутий, або ж продовжити реєстрацію. 
 



 

 

 

Наступним кроком стане створення паролю, який повинен містити 

літери (латиницею), цифри та символи. 

Налаштовуємо сповіщення. 

ORCID надсилає сповіщення електронною поштою про елементи, 

пов’язані з вашим обліковим записом, безпекою та конфіденційністю, 

включаючи запити від організацій-членів ORCID на дозвіл оновити ваші 

записи та зміни, внесені до ваших записів цими організаціями. 

Також, налаштуйте видимість профілю та умови використання 
 

При створенні профілю буде присвоєно номер у вигляді URL, який 

розташований у лівій частині сторінки. 

Приклад ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-2857-4585 

Для продовження роботи з наповнення профілю необхідно підтвердити 

електронну адресу, яку ви вказали при реєстрації. 
 



 

Увійшовши до власної електронної поштової скриньки в отриманому 

листі від ORCID здійсніть підтвердження 
 

 
 

 

 

 
У панелі зліва можна додати або відредагувати електронні поштові 

скриньки, це допоможе відновити в майбутньому вхід до запитів в разі, якщо 

ви забули пароль, використовувати як резерв. Вказуючи додаткові ел. адреси 

не забувайте підтвердити надіслані на них листи з посиланнями від ORCID. 
 

 
 



 

Обравши вкладку Websites & social links додайте посилання на особисті 

веб-сайти, профілі відділів, сторінки Вікіпедії або облікові записи в соціальних 

мережах. 
 

 
 

Використавши вкладку Keywords внесіть (англійською мовою) слово 

або фразу, які описують вашу дослідницьку діяльність. Додавання 

ключових слів може допомогти користувачам системи знайти вас під час 

пошуку в реєстрі ORCID. 
 

 
 

Відкривши вкладку Countries додайте країни або місця до свого запису 

ORCID, щоб підкреслити, де ви проводите дослідження або на чому 

зосереджені ваші дослідження. Ви можете додати скільки завгодно країн 

або місць. Для початку оберіть Ukrainian. 
 



 

Переходимо до редагування профілю і даних дослідника. 

Редагуючи дані в кладці Name можна додати окрім вже вказаних окремо 

імені та прізвища Published Name (ім’я для публікації) – ім’я, яке Ви плануєте 

для відображення у верхній частині власного профілю ORCID. 

А також, варіанти імені та прізвища під якими було опубліковано ваші 

дослідження (це можуть бути варіанти прізвища при його зміні, прізвища 

вказані з помилкою при друці у накових виданнях, прізвище з 

використанням  імені і по-батькові, тощо). 

 
 

Перейшовши до вкладки Biography науковець за бажанням може 

викласти інформацію про себе, свою діяльніть. 
 

 
 

Наступним кроком постає необхідність додати інформацію про 

поточного та попереднього роботодавців в розділі Employment. 
 



 

Зверніть увагу на те, що в переліку запропонованих назв закладів 

вже є назва нашого університету Bukovinian State Medical University. Тому 

Ви просто обираєте запропонований варіант, система автоматично до 

заповнить поля Місто та Країна. 

У вкладці Employment необхідно вказати: 

- приналежність до кафедри, факультету, тощо; 

- посаду; 

- обов’язково період роботи 
 

 
 

У розділі Education and qualifications (освіта та кваліфікація) додайте 

відомості про те, де ви навчалися, а також освітні чи професійні 

кваліфікації, які вам було присвоєно. Тут також є можливість обрати вже 

внесені дані про заклади. 
 



 

У розділі Invited positions and distinctions запрошена посада, ви за 

бажанням можете вказати організацію, почесне звання або іншу нагороду, 

відзнаку чи премію. 
 

 
 

В кладці Membership and service додайте відомості про членство в 

суспільстві чи асоціації та пожертвування часу чи інших ресурсів на службу 

організації. 

У розділ Funding додайте гранти, нагороди та інше фінансування, яке 

Ви отримали для підтримки своєї роботи. 
 

 
 



 

До розділу Works варто додати результати своїх досліджень, 

наприклад публікації, набори даних, презентації на конференціях тощо. 

Публікації можна додати в ручну описавши відповідно до одного з 

міжнародних стилів, або ж обрати з запропонованого системою каталогу, бази 

даних для інтеграції відомостей про вашу публікацію 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
. 

Додавання публікацій можна здійснити за пошуком ідентифікатора DOI 
 



 

За повною URL-адресою PubMed або лише значенням ідентифікатора 
 

 
 

 
 

Також, можна імпортувати цитати з файлів BibTex (.bib), 

включаючи файли, експортовані з Google Scholar. 
 

 
 

 

 

 
Зверніть увагу! 

Обираючи з запропонованих систем відомості про свої публікації може 

відбутися дублювання інформації в переліку робіт, прохання видалити 

дубль. Обирайте кращий та повний опис роботи із посиланням на 

джерело. 



 

 

 

За відсутності публікації в жодному із запропонованих в переліку 

баз необхідно внести дані про опубліковані праці вручну. 
 

 
 

 

 
Для цього: 

- обрати тип публікації (стаття, теза, розділ, тощо); 

- назву документа, вводимо мовою оригіналу, нижче додаємо переклад 

англійською мовою; 

- назва журналу; 

- рік і випуск; 

- посилання (URL); 

- тип цитування, обираєте тип цитати (Vancouver); 

- цитування (бібліографічний опис); 

- опис (анотація, тощо); 

- ідентифікатори роботи (ISBN; DOI; PMID або ж URL). 

 

 
Далі обираєте: 

- себе (Ідентифікатор стосується самого твору. Наприклад, DOI для 

розділу книги); 

- частина (Ідентифікатор відноситься до частини більшої роботи. 

Наприклад, ISBN книги, в якій опубліковано твір); 



 

- версія (Ідентифікатор застосовується до альтернативної версії твору. 

Наприклад, попередній проект статті); 

- фінансується (Ідентифікатор стосується фінансування роботи); 

- мова публікації; 

- місце видання (країна). 

 
Зберігаєте відомості. 

 
Перевірте записи у власному профілі ще раз. 

 

 
Додаючи відомості про публікацію можна скористатися Цифровим 

репозиторієм «Інтелектуальні фонди БДМУ» 

http://dspace.bsmu.edu.ua 
 

 

 

 

В разі виникнення запитань просимо звертатися за 

консультацією до спеціалістів у професорський зал бібліотеки за 

адресою вул. О.Богомольця, 2 (теоретичний корпус). 

http://dspace.bsmu.edu.ua/

