
Інструкція для реєстрації викладачів  

ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”  

в службі Google Академія (Google Scholar) 
 

Пошукова система Google Академія – це некомерційна пошукова 

бібліометрична система, що індексує наукові публікації та наводить дані про 

їх цитування. У системі Google Scholar індексуються майже всі українські 

наукові журнали. 
Сервіс Google Scholar “Бібліографічні посилання” дозволяє вченим 

оприлюднювати результати своїх інтелектуальних напрацювань у вигляді так 

званих бібліометричних портретів, де представлена сфера їхньої наукової 

діяльності, впорядковані списки публікацій, індекси та діаграма цитувань, 

коло наукових інтересів тощо. Профіль вченого у Google Академії дозволяє 

авторам відстежувати бібліографічні посилання на власні статті, створювати 

власну бібліотеку бібліографічних посилань, експортувати бібліографічний 

опис статей.  

 

Реєстрація 

 

1. Вхід в Google Academia: 

https://scholar.google.com.ua 

 
Версії налаштування представлені на трьох мовах: українська, 

російська, англійська. 

 

2. Вибрати розділ “Мої цитати” 

 

https://scholar.google.com.ua/
https://scholar.google.com.ua/


Інший варіант: створити власний профіль у Google Академії можна 

через сторінку кафедри українознавства (вкладка Штат – 

http://udhtu.edu.ua/kafedra/ukrayinoznavstva/shtat) – з допомогою посилання на сторінці 

доцента Ковальової Н. А.: Бібліометричний портрет Google Scholar 

 

 
 

Потрапляємо на створений профіль в Google Академії: 

 

 

http://udhtu.edu.ua/kafedra/ukrayinoznavstva/shtat


Справа тиснемо на віконце “Отримати власний профіль” і 

потрапляємо на вхід: “Бібліографічні посилання” Google Академії. 

 

3. Увійти у власний обліковий запис Google можна з допомогою 

електронної адреси ***@gmail.com (якщо є) або створити новий: 

 

Після входу в обліковий запис Google з'явиться форма реєстрації в 

Google Академії. 

 

4. Ввести поля: 

 Ім'я: можна ввести декілька варіантів написання – через кому, в 

дужках або через скісну риску (українською, російською, англійською 

мовами або транслітерацію). Просимо обов'язково вказати англійську версію 

прізвища. 

 Приналежність (місце роботи): Ukrainian State University of Chemical 

Technology, Український державний хіміко-технологічний університет. 
 

Першочерговість написання повних назв визначається потребами 

кафедральних НДР. 

На жаль, в українській версії можливо написання лише однієї повної 

назви університету. 

Прохання в назві університету не вживати абревіатуру і лапки. 

 електронну пошту для підтвердження реєстрації належності до ВНЗ: 

потрібно використовувати адресу ***@udhtu.edu.ua (електронну адресу 

своєї кафедри, відділу, яка знаходиться біля логотипу кафедри). На цю 



адресу разово приходить лист, який містить посилання для підтвердження 

реєстрації. 

 сфери зацікавлення  

 домашню сторінку: своєї кафедри чи відділу. З технічних питань 

реєстрації просимо звертатися до відділу програмного забезпечення 

(В. С. Макарченко, кім. 266).  

Введені дані та налаштування можна буде редагувати відповідно до 

власних уподобань. 

 

5. Зробити профіль загальнодоступним в Google Academia. 

 

 

6. Вибрати власні статті із запропонованих Google Academia (кнопка 

“Додати”). 

 



 
 

Прізвище, ім’я та по батькові під час пошуку власних наукових праць 

ОБОВ᾽ЯЗКОВО вказується так, як воно пишеться у публікаціях автора і тими 

мовами, якими вони видані. 

7. Ви також маєте можливість оновлювати зображення для профілю і 

додавати свої статті, які ще не асоційовано із вашим профілем. За 

замовчуванням перелік публікацій буде відсортовано за кількістю цитувань. 

Щоб змінити порядок сортування, необхідно натиснути на поле “Назва” чи 

“Рік” в таблиці результатів. Ця функція використовується при самостійному 

введені пропущених системою статей. 

Зірочка (∗) біля показника означає, що показник кількості цитувань 

містить бібліографічні посилання, які можуть не відповідати даній статті.  

Документи з переліку публікацій у профілі можна редагувати, 

об'єднувати, видаляти чи експортувати в різних бібліографічних форматах.  

Статті або інші роботи, які з певних причин не увійшли в індекс Google 

Академії, можна додавати вручну.  

 



 
 

9. На поштову скриньку, вказану при реєстрації, разово прийде 

повідомлення для підтвердження вашої електронної адреси. Потрібно 

натиснути на кнопку “Підтвердити електронну адресу”. 

При підтвердженні адреси з університетської пошти і налаштуванні 

загальнодоступності профілю, обліковий запис увійде до списку 

загальнодоступних профілів ДВНЗ УДХТУ.  

 

Після реєстрації профіль буде відображатися в результатах пошуку 

Google Академії по імені автора.  

 



 
 

 

Вхід до профілю здійснюється з Вашого облікового запису Google 

Академії, наприклад, ***@gmail.com. 
 
Відповідальний за сторінку кафедри на сайті університету закріплює 

посилання на профіль кожного зареєстрованого викладача на вкладці “Штат 

кафедри” у вигляді напису: Бібліометричний портрет Google Scholar або: Профіль 

Google Scholar. 

 

 

mailto:nata.boriss2002@gmail.com
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=2Vzk9FIAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=2Vzk9FIAAAAJ

