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Переходимо на сайт http://orcid.org
Обираємо вкладку Sign in, 

далі внизу сторінки обираємо Register for an Orcid iD



Заповнюємо всю контактну інформацію в необхідних полях.

Бажано робити це за даними закордонного паспорта в частині написання

імені. Вказуємо доступну електронну пошту.



Далі необхідно пройти верифікацію вашого профілю, тобто підтвердження 

користування поштою.





Вкладка в особистому 

кабінеті “Works”

дозволяє приєднати до 

профілю всі статті, які 

розміщені та 

індексуються в різних 

базах. 

Для того, щоб 

“підтягнути” статті, 

які є наприклад в 

Скопусі до вашого 

профілю, натискаємо 

Scopus to Orcid.

Також тут доступні і 

інші НМБД



Вас перенаправить на сторінку пошуку публікацій за автором. Там 

необхідно ввести свої дані (Прізвище та першу літеру імені). 

Зверніть увагу, що варіантів вашого імені може бути декілька, ініціалів 

також ( напр. Mykola– М, Nikolay – N), далі натискаєте Start



Далі вам 

видасть повний 

результат 

пошуку за 

автором, 

залишається 

знайти свої 

статі.

Коли статтю 

знайдено –

поставити 

позначку біля 

статті  (між 

номером та 

іменем автора) 

та натиснути 

внизу NEXT.

На наступних 

стрінках

аналогічно, 

якщо ви 

підтверджуєте 

інформацію



В результаті ви переходите на сторінку відправки публікацій. Тут 

необхідно вказати свій e-mail, який ви попередньо зазначили при 

реєстрації. На почту прийде лист необхідний для підтвердження



Далі направити список  публікацій на вашу пошту та повернутися до 

профілю в орсід (Return to Orcid)



Якщо все зроблено вірно, то у вашому профілі з'являться ваші роботи 



Необхідно створити профіль с системі ResearcherID (авторизована 

платформа Thomson Reuters) - натискаємо на відповідний напис



Натискаємо на авторизацію



Вас перенаправить на сайт системи, де також необхідно створити 

свій профіль. Натискаємо на відповідне посилання. 

До 15.01.2016 це безкоштовно!!!!!!!!!!! 



Заповнюємо стандартну форму. Ім'я та пошта мають співпадати з 

попереднім профілем, відповідати паспорту та  бути доступними. 

Після заповнення натискаємо на підтвердження (Submit)



Через вказану в заявці пошту підтверджуємо реєстрацію за 

відповідним посиланням



Заповнюємо власні дані



Погоджуємось з використанням ліцензії користувача. 

**за бажанням можна її прочитати :-)

Натискаємо Accept



Вітаємо, ви отримали свій індивідуальний номер в системі

Далі натискаємо на посилання



На перенаправленій сторінці вам запропонуть синхронізацію з профілем 

в орсід.

Якщо це ваш профіль (див на слайді 5), натискаєте YES

Велика вирогідність, що відразу синхронізації не відбудеться, тому 

перевірте свою почту на предмет підтверджуючого листа.



Перейдіть за посиланням, яке знаходиться в листі та доповніть профіль 



Пройдіть систему авторизації (введіть свою пошту та пароль) 

підтвердіть – натиснувши Login



Якщо ви все зробили вірно – це інтерфейс вашого профіля.



Через функцію “manage profile” можете доповнювати інформацію, 

підтягувати статті,змінювати дані. 

Та інформація, заради чого ви витратили зараз свій час - виділена 

Далі натискаємо на посилання



Далі натискаємо на посилання



Завершуємо синхронізацію між двома базами.

Натискаємо авторизувати



Відмічаємо “галочками” поля та натискаємо send to orchid, в 

новому вікні (див слайд 26) знову натискаємо авторизацію.



Якщо все зроблено вірно – сайт видасть повідомлення, що 

профіль оновлено



Здійснюємо аналогічні маніпуляції зі стовпчиком 

Get data from orcid, при правильних діях – профіль в researcherid

буде оновлено та отримаєте відповідну інформацію



Тепер все зроблено! Вітаємо! Перевірте свій профіль: натискаєте my researcher 

profile, ви бачите своє імя, пошту, сам ідентифікаційний номер та посилання на 

профіль в orchid. При натисканні на посилання (виділено зеленим, вас 

перенаправить на ваш профіль в орсід) 



Як ви бачите все успішно 

синхронізовано.

Це саме та інформація, 

яка необхідна для Вас при 

поданні статті.

Тобто в даному випадку

ORCID ID/0000-0002-6161-0836 

Який можна зазначити як гіпер

посилання

orcid.org/0000-0002-6161-0836

Та 

Researcherid P-5772-201

Як посилання виглядає так

http://www.researcherid.com/rid/P-5772-2015
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