
Google Академія (або Google Scholar) – є безкоштовним
науковим інструментом пошуку й, водночас, відкритою
наукометричною базою даних від пошукової системи Google.

Цей інструмент дозволяє дослідникам знаходити широкий
спектр наукової літератури в Інтернет-просторі, у тому числі
наукові журнали, реферати, рецензовані статті, тези,
дисертації, книги, препринти, презентації та технічні звіти з
університетів, інститутів, професійних спільнот, науково-
дослідницьких інститутів та репозитаріїв із цілого світу.

Укладач інструкції: Світлана Баскакова



Поточний розмір бази даних Google Академія становить понад 160
млн. унікальних документів.

До бази даних Google Академії потрапляють як посилання на
повнотекстові матеріали в мережі, так і відомості про ті документи, у
яких доступні лише реферат або бібліографія.

Google Академія надає інструмент для самостійного створення
авторських профілів дослідниками, публікації яких індексуються
системою. Основною перевагою цієї системи є активна роль авторів у
пошуку й уточненні даних щодо своїх публікацій у власному профілі.



1. ПОШУК У GOOGLE АКАДЕМІЇ

Простий пошук

Для проведення простого пошуку в Google Академії достатньо ввести
пошуковий запит і натиснути кнопку пошуку. Google Академія
проводить пошук серед різних наукових дисциплін та джерел,
включаючи рецензовані статті, дисертації, книги, анотації, статті
академічних видань, професійних асоціацій, сховищ препринтів,
сайтів вищих навчальних закладів та освітніх організацій.



У процесі пошуку відображаються найбільш релевантні записи на
першій сторінці. За допомогою відповідних кнопок на лівій панелі
сторінки результатів пошуку можна упорядкувати, чи відфільтрувати
результати за певними чинниками.



Розширений пошук

Опції розширеного пошуку дозволяють проводити пошук за точною
фразою, віднайти документи конкретного автора, чи конкретного
видання, встановити діапазон дат виходу публікацій.

За допомогою кнопки «Налаштування», яка знаходиться на верхній
панелі головної сторінки пошуку Google Академії, користувач може
змінювати кількість результатів пошуку на сторінці, обирати бажаний
формат бібліографічного опису документа, визначати мову пошуку
та змінювати мову інтерфейсу Google Академії.



2. ПРОФІЛЬ НАУКОВЦЯ У GOOGLE АКАДЕМІЇ

Компанія Google використовує один обліковий запис для усіх своїх
служб. Тому для отримання власного профілю у Google Академії
дослідникові слід спочатку створити звичайний обліковий запис
Google або ввійти у створений раніше.

Після створення облікового запису слід натиснути на посилання
«Мої цитати» у верхній частині головної сторінки пошуку у Google
Академія та пройти запропоновані системою кроки реєстрації.



Крок 1.

Слід вказати ім’я та прізвище так, як вони зустрічаються у
публікаціях, надати інформацію про приналежність до установи
(назва установи, місто, країна), сферу наукових зацікавлень.
Для покращення видимості профілю у Google Академії всю
інформацію можна одночасно надавати різними мовами.
У полі «Електронна адреса для підтвердження» слід вказати
академічну адресу електронної пошти (наприклад: knu@

knu.edu.ua). При використанні неакадемічних поштових скриньок
можуть виникати проблеми з підтвердженням, і профіль не буде
видимий у результатах пошуку.
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Наступним кроком пропонується перелік документів, які були
індексовані Google Академією, написаних авторами з іменами,
схожими на ім’я автора профілю. Серед них слід знайти власні та
додати їх до профілю – поставити позначки біля потрібних статей та
натиснути кнопку «Додати». При цьому залишається можливість у
будь-який момент редагувати, видаляти та додавати нові статті у
своєму профілі.
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Наступним кроком пропонується вказати, яким чином буде
оновлюватись перелік документів у профілі: автоматично, чи після
підтвердження автором (система надсилає лист для перегляду та
підтвердження оновлень).



Після проходження процедури створення профілю рекомендується
завантажити фотографію автора. На вказану адресу академічної
пошти надійде лист із проханням підтвердити авторство профілю.
Слід також звернути увагу на те, що, профіль автора залишається
приватним та не відображається у результатах пошуку. Автор
профілю може у будь-який час зробити його загальнодоступним,
або знов приватним за допомогою кнопки «Редагувати» над
інформацією про автора.



3. НАПОВНЕННЯ ПРОФІЛЮ

Для того, щоб додати документи до профілю слід обрати опцію «Додати» в
меню над переліком документів. Рекомендується задавати різні пошукові
запити різними мовами, щоб знайти всі публікації автора (назви, ключові
слова, варіанти написання імені та прізвища; для збільшення кількості
результатів пошуку можна вказувати ініціали замість імені).

Матеріали, які не було знайдено системою, автор може додати вручну.



За замовчуванням перелік публікацій у профілі автора буде
відсортовано за кількістю цитувань. Щоб відсортувати список за
датою публікації слід натиснути «Рік», за абеткою – «Назва» у
верхній частині таблиці.

Значок зірочка (*) поруч із кількістю цитувань означає, що показник кількості
цитувань містить бібліографічні посилання, які можуть не відповідати даній
статті. Перекресленням цитувань поруч з одним з документів Google Академія
позначає наявність ідентичного документу у профілі.
Кількість «Цитувань» відображається поруч з обома дубльованими
документами, проте при обрахунку наукометричних показників вони
враховуються один раз.



У профілі науковця автоматично укладається діаграма кількості
цитувань документів автора за роками, та обраховуються два
наукометричні показники – h-індекс та i10-індекс .

h- індекс науковця дорівнює N якщо він є автором щонайменше N статей, 

кожну з яких було цитовано не менше ніж N разів.

i10-індекс рівний кількості статей автора, які були процитовані не менше ніж

10 разів.



Google Академія дозволяє досліднику укладати власну бібліотеку
бібліографічних посилань. У процесі пошуку в системі можна
зберігати той чи інший його результат у власній бібліотеці,
натиснувши на позначку «Зберегти».

Для того, щоб перейти у свою бібліотеку бібліографічних посилань,
слід натиснути кнопку «Моя бібліотека» вгорі головної сторінки
пошуку Google Академії або на боковій панелі на сторінці результатів
пошуку. Кожен зі збережених записів у сервісі «Моя бібліотека»
можна редагувати, видаляти, експортувати в один із бібліографічних
форматів, додавати до них існуючі або нові мітки. Мітки можна
редагувати, вилучати, присвоювати документам одразу кілька
міток.

Отже, Google Академія показує активність дослідника в Україіні і у 
світі. 

..

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

