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Google Scholar – вільнодоступна пошукова система, яка індексує 
повні тексти чи метадані наукової літератури з різних дисциплін. 

 
Система Google Scholar надає користувачу доступ до анотацій 
статей, фрагментів текстів чи гіперлінків на документи. До бази 

включено статті, що опубліковані в журналах, зберігаються в 
репозиторіях або знаходяться на особистих та колективних 

наукових сайтах. 
 

У списку результатів пошуку посилання на безкоштовні повні тексти 

публікацій мають позначки [PDF].  



Автори повинні створити особистий профіль в Google Scholar для 
упорядкування своїх статей.  

 
Такий профіль дозволяє відстежувати цитованість та бібліографічні 
посилання на свої статті. Можна переглядати, хто цитує публікації, 

бачити графік цитованості за роками та отримувати декілька 
наукометричних показників (h-індекс,  

i10-індекс). Також профіль надає можливість представляти власних 
співавторів та спілкуватися з колегами. 



Для того, щоб створити обліковий запис Google Scholar, необхідно 
створити акаунт Google, потім зайти на сторінку 

https://scholar.google.com та перейти на сторінку профілю. 

Під час першого візиту до персональної сторінки Google Scholar 
потрібно заповнити особисту інформацію та прив’язати 

публікації. 

https://scholar.google.com/


Згідно з підказками заповніть особисту інформацію: 

• Прізвище та ім’я треба вказувати у вигляді: Ivanov Ivan (Іванов 
Іван), спочатку варіант латинськими літерами. 

• Електронну адресу для підтвердження треба вказати у домені 
сайту вишу – IvanovIvan@mail.pgasa.dp.ua. На електронну пошту 
буде відправлено листа з лінком для підтверження. 

 

На наступному етапі Google Scholar виконає пошук за вказаним 
іменем та запропонує вибрати статті зі списку. Потрібно вибрати 
лише статті, написані вами, та натиснути кнопку «Додати». 

 

Потрібно зауважити, що для пошуку статей різними мовами ім’я 
необхідно вказувати мовою на якій написана стаття. 



На наступному етапі оберіть зручний для вас варіант 
додавання нових статей у ваш профіль та завершіть 
процес його створення, натиснувши кнопку «Перейти до 
мого профілю». 



Тепер необхідно зробити ваш профіль 
загальнодоступним. Для цьго потрібно натиснути 

іконку олівця поруч з ім’ям та відмітити пункт 
«Дозволити загальний доступ до мого профілю». 

Перелік  
публікацій 

Показники  
цитованості 



Додати невистачаючі роботи можна в ручному режимі. 
Для цього натисніть кнопку «Додати» та виберіть 

потрібний спосіб. 
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