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Google Академія (або Google Scholar; http://scholar.google.com) є 
безкоштовним науковим інструментом пошуку й, водночас, відкритою 
наукометричною базою даних від найбільшої та найпотужнішої у світі 
пошукової системи Google [4]1. 

Сервіс Google Академія був розроблений науковцем індійського 
походження Анурагом Ачарья (Anurag Acharya) для допомоги 
академічній спільноті [6]. Цей інструмент дозволяє дослідникам 
знаходити широкий спектр наукової літератури в Інтернет-простірі, у 
тому числі наукові журнали, реферати, рецензовані статті, тези, 
дисертації, книги, препринти, презентації та технічні звіти з університетів, 
академічних інститутів, професійних спільнот, науково-дослідницьких 
груп та репозиторіїв із цілого світу [8]. Своїм гаслом «На плечах у 
Титанів науки» Google Академія намагається вкотре довести, що 
більшість академічних досліджень базується на знаннях, які раніше були 
здобуті іншими. 

На сьогодні Google Академія має найзначнішу у світі базу джерел і 
найістотніше географічне, галузеве та мовне покриття. Поточний розмір 
бази даних Google Академія становить понад 160 млн. унікальних 
документів, що майже в три рази перевищує нинішнє охоплення платних 
конкурентів, таких як Web of Science або Scopus [5]. 

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. Автоматизовані алгоритми 
системи чутливі до структури й форматів документів, охайності 
оформлення списків пристатейної бібліографії та наявності комплектів 
метаданих [2]. Також сервіс забезпечує користувачів даними про індекси 
цитування документів і списками семантично споріднених матеріалів. 

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]. 
                                                            
1 Тут і далі посилання на основні джерела 

http://scholar.google.com/


Служба інформаційного моніторингу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

sim@library.univ.kiev.ua 
 

4 
 

У світі на основі бази даних вільно доступних профілів дослідників у 
Google Академії складаються рейтинги науковців. Наприклад, група 
Cybermetrics Lab, яка належить до Вищої ради з наукових досліджень і 
відома укладанням Вебометричного рейтингу університетів світу 
(Webometrics Ranking of World Universities), складає рейтинги часто 
цитованих дослідників (h>100) у світі та дослідників окремих країн і 
установ, аналізуючи профілі в Google Академії [9]. 

В Україні створені науковцями на платформі Google Академії 
профілі, разом із показниками систем Scopus, Web of Science, Ranking 
Web of Research, складають базу джерел інформаційно-аналітичної 
системи «Бібліометрика української науки», яка позиціонується як 
загальнодержавна система моніторингу та відстеження тенденцій 
розвитку вітчизняної науки, база для отримання даних при експертному 
оцінюванні результативності науковців і дослідницьких колективів [3]. 

Для розширення наукометричних функціональних можливостей 
Google Академії було створено спеціалізований інструмент – 
безкоштовну програму-агрегатор Publish or Perish 
(http://www.harzing.com/pop.htm), яка використовує інформаційні ресурси 
бази для визначення й наочного представлення вибраних для аналізу 
бібліометричних даних. За її допомогою можна здійснювати аналіз 
публікаційної активності науковців і впливовості періодичних видань [2]. 

Слідкувати за оновленнями та читати поради з найоптимальнішого 
використання системи зручно з офіційного інформаційного ресурсу – 
Google Scholar Blog [7]. 

http://www.harzing.com/pop.htm
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1. ПОШУК У GOOGLE АКАДЕМІЇ 

 

1.1. Простий пошук 

Для проведення простого пошуку в Google Академії 
(http://scholar.google.com) достатньо ввести пошуковий запит і натиснути 
кнопку пошуку (рис. 1). 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. 

 
Рисунок 1 – Рядок пошуку у Google Академія 

 

У процесі пошуку оцінюються повний текст статті, автор, видання, в 
якому було опубліковано статтю, кількість цитувань статті в академічній 
літературі, і відображаються найбільш релевантні записи на першій 
сторінці результатів пошуку (рис. 2). 

http://scholar.google.com/
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Рисунок 2 – Сторінка результатів пошуку у Google Академія 

 

За допомогою відповідних кнопок на лівій панелі сторінки 
результатів пошуку можна упорядкувати, чи відфільтрувати результати 
за датою, створити сповіщення, вилучити з результатів патенти, або 
цитати. 

Гіперактивні посилання у результатах пошуку дозволяють перейти 
на веб-сторінку, з якої отримано дані про документ (як повний текст, так і 
його опис, якщо доступ до документа обмежений). Записи без 
гіперпосилань із позначкою [цитата] ([citation]) відображають публікації, 
на які посилались інші академічні роботи, але які не вдалося знайти 
онлайн. Оскільки велика кількість академічної літератури досі міститься 
лише в друкованому вигляді в бібліотечних фондах, лише результати з 
бібліографічних списків дають змогу дослідникам отримати якомога 
більше релевантної інформації. 

Запис у результатах пошуку може містити інформацію про кількість 
цитувань документу, пов’язані статті, кількість версій тексту документу у 
мережі, посилання на його завантаження (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Відображення документа у результатах пошуку Google Академія 

 

Надається можливість зберігати запис у сервісі «Моя бібліотека» 
(див. Розділ 3). При натисканні кнопки «Послатися» відкривається вікно з 
варіантами популярних бібліографічних описів публікації. У 
російськомовній версії Google Академії один з варіантів опису подається 
за ГОСТом (рис. 4). При використанні даного інструменту дослідникам 
слід пам’ятати про те, що бібліографічний опис формується автоматично 
на основі доступних системі даних, які можуть бути хибними або 
неповними. 

 
Рисунок 4 – Бібліографічний опис документу за ГОСТом у  Google Академії 
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1.2. Розширений пошук 

Щоб викликати вікно розширеного пошуку у Google Академії 
потрібно натиснути на «трикутник» у рядку пошуку (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Складний пошук у Google Академія 

 

Опції розширеного пошуку дозволяють проводити пошук за точною 
фразою, віднайти документи конкретного автора, чи конкретного 
видання, встановити діапазон дат виходу публікацій (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Поля у формі розширеного пошуку у Google Академія 

 

Водночас, Google Академія підтримує і більшість операторів 
розширеного пошуку (табл. 1): 
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Оператор Дія 

+ 
додати в пошуковий запит загальні назви, 
букви або цифри, які, як правило, 
ігноруються пошуковою системою 

- відкинути всі результати, які містять заданий 
термін 

«…» результати, в яких міститься конкретна 
фраза 

OR результати, які міститимуть один з 
пошукових термінів 

intitle пошук лише у заголовках документів 
Таблиця 1 – Оператори розширеного пошуку 

Так, наприклад, щоб здійснити пошук виключно за ім'ям автора, 
можна у рядок пошуку ввести ім'я автора в лапках. У деяких випадках 
краще використовувати оператор [автор:] (прізвище автора пишеться 
без пропуску після двокрапки), наприклад: [автор:Синиця], або 
[автор:Квітка]. У результатах пошуку [синиця -автор:синиця] будуть 
запропоновані статті про синиць та ігноровано статті, написані авторами 
з прізвищем Синиця. 

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. 

Для Інтернет-переглядача Chrome створене розширення, яке додає 
кнопку швидкого переходу в Google Академію з будь-якої сторінки. 
Встановити «Кнопку Scholar» можна за посиланням із сторінки 
налаштувань. За допомогою цієї кнопки можна отримувати по три 
найбільш релевантні результати пошуку (та переходити до повного 
переліку результатів пошуку на сторінці Google Академії), знаходити 
повні тексти наукових робіт в Інтернеті, виділивши назву роботи на веб-
сторінці, та отримувати описи документу у популярних бібліографічних 
форматах (рис. 7). 
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Рисунок 6 – Розширення для  Інтернет-переглядача Chrome від Google Академії 
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2. ПРОФІЛЬ НАУКОВЦЯ У GOOGLE АКАДЕМІЇ 

 

2.1. Реєстрація профілю 

Профіль науковця у Google Академії, доступний через сервіс 
«Бібліографічні посилання служби Google Академія» (Google Scholar 
Citations), надає можливість авторам відстежувати бібліографічні 
посилання на свої статті, переглядати, хто цитував публікації, 
досліджувати графіки цитувань у часі та розраховувати декілька 
наукометричних показників. 

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 
(https://accounts.google.com/signup?hl=uk) або ввійти у створений раніше 
(рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Вікно створення облікового запису у Google 

 

 

https://accounts.google.com/signup?hl=uk
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Після створення облікового запису слід натиснути на посилання 
«Мої цитати» (http://scholar.google.com.ua/citations) у верхній частині 
головної сторінки пошуку у Google Академія (рис. 8) та пройти 
запропоновані системою кроки реєстрації. 

 
Рисунок 8 – Доступ до служби «Бібліографічні посилання» у Google Академія 

 

Крок 1. (рис. 9). 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 (до 
5 ключових слів). Для покращення видимості профілю у Google Академії 
всю інформацію можна одночасно надавати різними мовами (наприклад: 
Ivan Ivanenko – Іван Іваненко). 

У полі «Електронна адреса для підтвердження» слід вказати 
академічну адресу електронної пошти (наприклад: 
yourname@univ.kiev.ua). При використанні неакадемічних поштових 
скриньок можуть виникати проблеми з підтвердженням, і профіль не 
буде видимий у результатах пошуку. Жодна з вказаних електронних 
адрес не відображатиметься у загальнодоступному профілі автора та не 
буде використовуватись для продажів, реклами чи повідомлень, не 
пов’язаних зі службою Google Академія. 

 
Рисунок 9 – Форма реєстрації профілю автора у Google Академія 

http://scholar.google.com.ua/citations
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Крок 2. 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» (рис. 10). При цьому залишається можливість у будь-
який момент редагувати, видаляти та додавати нові статті у своєму 
профілі. 

 
Рисунок 10 – Форма додавання документів до профілю автора 

 

Крок 3. 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) (рис. 11). 
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Рисунок 11 – Форма способу оновлення переліку документів до профілі автора 

 

Після проходження процедури створення профілю рекомендується 
завантажити фотографію автора (рис. 12).  

 
Рисунок 12 – Профіль автора у Google Академії 

 

На вказану адресу академічної пошти надійде лист із проханням 
підтвердити авторство профілю. Слід також звернути увагу на те, що, 
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одразу після створення, 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. 

Загальнодоступні підтверджені профілі науковців з’являються 
нагорі у результатах пошуку за автором та виділяються підкресленням із 
гіперпосиланням на профіль під відповідними документами (рис. 13). 

 
Рисунок 13 – Відображення загальнодоступного підтвердженого профілю автора у 

результатах пошуку Google Академії 



Служба інформаційного моніторингу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

sim@library.univ.kiev.ua 
 

16 
 

 

2.2. Наповнення профілю 

Після проходження процедури створення профілю автора 
рекомендується перевірити та доповнити перелік документів, 
прив’язаних до нього. Слід пам’ятати, що Google Академією 
використовуються автоматичні процеси пошуку, які не завжди бувають 
безпомилковими. Тому у профіль науковця можуть потрапляти статті, 
автором яких він не є. Їх можна легко видалити із переліку. Помилково 
видалені статті можна знайти у папці «Кошик» у меню «Більше» над 
переліком документів (рис. 12) та відновити їх. 

Для того, щоб додати документи до профілю слід обрати опцію 
«Додати» в меню над переліком документів (рис. 12). 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). Так, наприклад, для пошуку праць Михайла Максимовича 
можна спробувати використати: [м максимович], [м о максимович], 
[м а максимович], [автор:максимович], [m maksimovich] тощо. Пошук 
можна здійснювати будь-яку кількість разів. У профіль Google Академія 
можна додавати як окремі документи, так і групи документів (рис. 14). 
Показники бібліографічних посилань для доданих статей одразу 
з’являтимуться в обліковому записі. 

 
Рисунок 14 – Додавання статей та груп статей до профілю автора у Google Академії 
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Матеріали, які не було знайдено системою, автор може додати 
вручну (рис. 15). 

 
Рисунок 15 – Форма додавання документів до профілю автора вручну 

 

Сервіс Google Академія може одразу знайти та додати до 
внесеного вручну проіндексований раніше запис із бібліографічними 
посиланнями та пов’язаними статтями (рис. 16). Також вони можуть 
з’явитися у профілі через декілька днів. 

 
Рисунок 16 – Доданий вручну документ із автоматично знайденими системою даними 
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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 (рис. 17). 

 
Рисунок 17 – Перелік документів у профілі автора 

 

Документи з переліку публікацій у профілі можна об’єднувати, 
видаляти, чи експортувати в одному з бібліографічних форматів. Для 
цього слід поставити позначку навпроти необхідного документу, чи 
документів, і натиснути відповідну кнопку над таблицею (рис. 18). 
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Рисунок 18 – Кнопки для роботи з переліком документів 

 

Перелік бібліографічних посилань на кожен з документів можна 
переглянути, натиснувши на кількість посилань поруч з його назвою. 
Натиснувши на конверт із написом «Створити сповіщення» на лівій 
панелі отриманої сторінки із бібліографічними посиланнями, можна 
підписатися на отримання електронною поштою повідомлень про нові 
цитування документу. Графік посилань на кожен документ можна 
переглянути, натиснувши на його назву у переліку документів у профілі 
автора. 

Авторові надається можливість редагувати описи документів у 
власному профілі. Для цього слід відкрити необхідний запис і натисніть 
кнопку «Редагувати» (рис. 19). 

 
Рисунок 19 – Кнопки для роботи з описом документа 

 

У профілі науковця автоматично укладається діаграма кількості 
цитувань документів автора за роками, та обраховуються два 
наукометричні показники – h-індекс та i10-індекс (рис. 20). 

 
Рисунок 20 – Діаграма кількості цитувань документів автора та місце для переліку 

профілів співавторів 
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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. 

Дослідник має можливість додавати до свого профілю перелік 
створених у Google Академії профілів співавторів (рис. 20). Для цього 
слід натиснути на посилання «Редагувати…» поруч з кнопкою 
«Співавтори» під діаграмою кількості цитувань, знайти за допомогою 
рядку пошуку профіль співавтора та натиснути на кнопку «Додати 
співавтора» поруч з відповідним результатом.  



Служба інформаційного моніторингу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

sim@library.univ.kiev.ua 
 

21 
 

3. «МОЯ БІБЛІОТЕКА» В GOOGLE АКАДЕМІЇ 

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 
посилання ярлик позначку «Зберегти» (рис. 22). 

 
Рис. 22. Кнопка Позначка "Зберегти" під результатом пошуку в Google Академії 

 

Для того, щоб перейти у свою бібліотеку бібліографічних посилань, 
слід натиснути кнопку «Моя бібліотека» вгорі головної сторінки пошуку 
Google Академії (https://scholar.google.com.ua) 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 (рис. 23). 

 
Рис. 23. Можливості роботи зі збереженим у "Моїй бібліотеці" документом 

https://scholar.google.com.ua/
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4. ПОКАЗНИКИ GOOGLE АКАДЕМІЇ 

 

Показники Google Академії забезпечують простий спосіб 
оцінювання видимості та впливовості наукових статей у наукових 
виданнях і тим самим допомагають авторам визначитись, де краще 
публікувати наукові дослідження. 

Доступ до сервісу «Показники» відбувається за посиланням угорі на 
головній сторінці пошуку Google Академії. Сервіс дозволяє переглядати 
100 топ-журналів топи-100 журналів найкращих журналів, упорядкованих 
за показниками h5-індексу і Медіани h5, для різних мов (рис. 24). 
Надається можливість сортування журналів за окремими науково-
дослідницькими галузями. Для цього слід обрати одну з галузей у 
колонці ліворуч (галузі поділяються на категорії та підкатегорії). 

 

Рис. 24. Топ публікацій Топ-публікації Найкращі публікації у сервісі "Показники" у Google 
Академії 

 

h5-індекс – це h-індекс для робіт, що опубліковані за останні повні 
п’ять років; 

Медіана h5 – медіана кількості цитувань публікацій, які увійшли до 
h5-індексу. 
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