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Google Академія – переваги та недоліки



Зміст

• Що таке Google Академія?

• Які плюси та мінуси використання системи?

• Як шукати у Google Академії? Як знаходити релевантні 
результати?

• Створення бібліотеки в Google Академії

• Профіль автора в Google Академії



Що індексується у Google Академії?

• Статті

• Препринти

• Книги та розділи книг

• Тези доповідей

• Технічні звіти

• Матеріали конференцій

…та багато іншого, що система вважає «науковим»



Плюси і мінуси

Переваги

• Вільнодоступний пошук по 
документах з різноманітних джерел
з усіх галузей знань

• Посилання на повні тексти
документів

• Широкий масив ресурсів порівняно з 
передпалатними базами даних

• Потужний інструмент підрахунку
цитованості

Недоліки

• Повне покриття невідоме, оскільки 
Google Академія не публікує список 
джерел

• Рецензування не враховується

• Цитати з ненаукових джерел можуть 
перекручувати підрахунки 
цитованості





ПОШУК У GOOGLE АКАДЕМІЇ



Варіанти пошуку

Простий пошук



Розширений пошук



Уточнення запиту



Посилання на документ

Посилання на 
сторінку, де 
знаходиться 
документ

Посилання на 
повний текст 
документа

Декілька версій  
документа



Можливості роботи з документом

Зберегти в 
бібліотеці

Послатися

Документи, які 
посилаються на 
документ Подібні статті

Декілька версій  
документа

Автоматичне 
форматування 
документа в 
HTML-форматі



Посилання у найпопулярніших бібліографічних 
форматах



Налаштування варіантів імпортування посилання



БІБЛІОТЕКА У GOOGLE АКАДЕМІЇ



Бібліотека



ПРОФІЛЬ АВТОРА У GOOGLE АКАДЕМІЇ



Профіль автора (Google Scholar Citations)



Профіль автора (Google Scholar Citations)



Практичний посібник з створення 
профілю автора у Google Академії на 
сайті НБ:
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/g
oogle_scholar.pdf

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/google_scholar.pdf


Використання офіційної назви установи!

+

email для підтвердження в домені 
університету:

univ.net.ua, univ.kiev.ua, library.univ.kiev.ua, observ.univ.kiev.ua, 
soc.univ.kiev.ua…



Профіль університету

Офіційна назва університету email в домені університету



Додавання статей



Робота з переліком статей



Корегування опису



Небажані практики

• Створення за допомогою інструмента Профілю автора 
(Google Scholar Citations) профілю для журналу, підрозділу і 
т.д.

• Додавання до профілю автора чужих документів (створення 
«бібліотеки», невчасне видалення документів, які система 
додала помилково і т.д.)



Кнопка Google Академія для браузера



• Довідка для користувачів по роботі з Google Академією: 

https://scholar.google.com.ua/intl/uk/scholar/about.html

• Довідка для журналів: що робити, щоб вміст журналу 

індексувався: 

https://scholar.google.com.ua/intl/uk/scholar/inclusion.html

Довідкові матеріали від Google Академії

https://scholar.google.com.ua/intl/uk/scholar/about.html
https://scholar.google.com.ua/intl/uk/scholar/inclusion.html


http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3

Записи вебінарів, презентації та інструкції

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3
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