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GOOGLE АКАДЕМІЯ
http://scholar.google.com.ua/
Google Scholar – пошукова система і некомерційна бібліометрична база даних, що
індексує наукові публікації та наводить дані про їх цитування. Її відмінною рисою є
намагання охопити матеріали з усіх регіонів світу та галузей знань. Комерційні
наукометричні системи SciVerse Scopus і Web of Science проіндексували менше 3%
українських періодичних видань, переважно фізичного та мікробіологічного профілів. Вони
також намагаються охопити матеріали з усіх регіонів світу та галузей знань (комерційні
бібліометричні платформи SciVerse Scopus і Web of Science опрацьовують менше 2%
публікацій українських науковців).
Google Академія – це водночас і пошукова, і відкрита наукометрична БД (рис. 1).
Google Scholar – пошукова система і некомерційна бібліометрична база даних, що
індексує наукові публікації та наводить дані про їх цитування. Її позитивною рисою є
намагання охопити матеріали з усіх регіонів світу та галузей знань. Комерційні
наукометричні системи Scopus і Web of Science індексують менше 3 % українських
періодичних видань, переважно фізичного та мікробіологічного напрямів.
Ця система поступається за функціональними можливостями вище згаданим
комерційним ситемам, але індексує публікації з усіх галузей знань і має суттєвіше
регіональне, мовне та видове покриття.
Бібліометричні показники з бази даних Google Scholar можна також одержати за
допомогою спеціалізованої програми Publish of Perish.

Рис. 1. Пошукова і науко метрична база даних Google Академія
Платформа Google Scholar створена в 2004 р. за новими для того часу
концептуальними принципами підрахунку наукової метрики. Цей продукт індексує не
видання, а веб-сегменти: розділи сайтів наукових та освітніх установ, особисті сайти
дослідників, он-лайнові видавничі платформи та інші спеціалізовані веб-ресурси. Ця
платформа не має чіткого індексу, їй характерне широке покриття наукових веб-ресурсів, але
вона не індексує ті видання, які не мають веб-аналогів.
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Для того, щоб перевірити, чи індексується конкретне онлайн-джерело, достатньо
ввести його назву або прізвище автора в Google Scholar (рис. 2).

Рис. 2. Пошук за автором в Google Scholar
Зі списку результатів пошуку за гіперпосиланням «цитування» можна одержати
відомості про те, скільки і в яких документах є посилання на певну публікацію в межах бази
даних Google Академія.
Академія Google класифікує статті так само, як і вчених, оцінюючи текст кожної
статті, її автора, видання, в якому статтю опубліковано, і частоту цитування її в науковій
літературі. Найбільш релевантні результати завжди відображаються на першій сторінці.
Google Scholar, на жаль, не є настільки ж авторитетним джерелом наукометричної інформації
як Web of Science і Scopus в силу відсутності жорстких вимог до індексованою інформації.

Робота з Google Scholar
Пошук статей в Google Scholar можливий в такий самий спосіб, як і в Google або
будь-якій іншій пошуковій системі: введенням пошукових слів (словосполучень) у
пошуковий рядок .
Щоб знайти статтю, слід відкрити сторінку http://scholar.google.com (запит буде
переадресовано на scholar.google.ru) або http://scholar.google.ru (рис. 3).
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Рис. 3. Сторінка пошуку статей в Google Scholar
Інтерфейс має такий вигляд (рис. 4).

Рис. 4. Інтерфейс Google Scholar
Для того щоб скористатися опцією розширеного пошуку, слід натиснути на
Расширенный поиск в Академии (див. схему) в старій версії сайту або на кнопку праворуч
зверху пошукового рядку в новій версії (див. попередній прінт-скрін) (рис. 5).

4

Рис. 5. Розширений пошук у Google Scholar
Для здійснення пошуку сформулювати свій стандартний (ввівши пошукове слово або
словосполучення в рядку пошуку) або розширений (ввівши пошукове слово або
словосполучення в одному із рядків форми розширеного пошуку) запит і натиснути кнопку
.
Результат запиту буде відображено в такому вигляді (рис. 6):

Рис. 6. Результати розширеного пошуку в Google Scholar
Для того щоб відсортувати результати пошуку, слід скористатися панеллю
результатів, яка розташована зліва від основного тексту. Google Scholar пропонує
можливість пошуку результатів за датою публікації (рис. 7):
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Рис. 7. Пошук за датою публікації в Google Scholar
Для того щоб результи пошуку дали лише оригінальні наукові праці (а праці, які на
них посилаються, не були відображені), то слід вимкнути опцію Показать цитаты (рис. 8).

Рис. 8. Пошук наукових праць без їх цитування в Google Scholar
У цьому разі результати пошуку дадуть тільки інтерактивні посилання. Праворуч від
назви публікації вказано дані щодо збереження файла (рис. 9).

6

Рис. 9. Інтерактивні посилання, отримані в результаті розширеного пошуку
в Google Scholar
Всі посилання інтарактивні, тому натиснувши на посилання, яке цікавить, користувач
потрапить на web-сторінку повнотекстової версії статті, якщо вона загальнодоступна, або на
сторінку он-лайн бібліотеки, якщо стаття в платному доступі.
Якщо є потреба проглянути публікації, які посилаються на працю, яка цікавить
користувача, треба натиснути інтерактивну цифру, що знаходиться поряд із Цитируется
(російськомовний варіант) (рис. 10).

Рис. 10. Пошук публікацій, які посилаються на працю, яка цікавить
користувача, в Google Scholar
На сторінці, що відкрилася, будуть подані всі статті, які цитують першоджерело, яке
цікавить користувача (рис. 11).
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Рис. 11. Результати пошуку статей, які цитують першоджерело,
що цікавить користувача в Google Scholar

Профіль у Google Scholar
Створивши власний профіль у Google Scholar, користувач зможете скористатися
додатковими можливостями – зберігати результати пошуку, слідкувати за цитуванням праць,
які його цікавлять, та відслідковувати окремі праці або творчість окремих авторів. Для
створення власного профілю в Google Scholar, треба натиснути кнопку Мои цитаты (див.
раніше). На сторінці, що відкрилася, натиснути кнопку Зарегистрироваться (рис. 12).

Рис. 12. Реєстрація в Google Scholar
На сторінці, що відкрилася, заповнити всі поля й натиснути на кнопку Создать
аккаунт. Адреса електронної пошти може бути як на сервері gmail.com, так і на будь-якому
іншому (рис. 13, 14).
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Рис. 13. Створення аккаунту в Google Scholar

Рис. 14. Завершення створення аккаунту в Google Scholar
Після заповнення форми підтвердити створення аккаунту, пройшовши за посиланням
в листі, який був надісланий на вказану користувачем адресу електронної пошти (рис. 15).
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Рис. 15. Підтвердження створення аккаунту в Google Scholar
На сторінці підтвердження, що відкрилася, для продовження роботи з аккаунтом
Google Академії натиснути або Войти, або перейти за гіперпосиланням нажать здесь, чтобы
управлять профилем своего аккаунта (рис. 16).

Рис. 16. Завершення підтвердження аккаунту в Google Scholar
Пройшовши за посиланням, користувач побачить стандартне вікно аккаунту Google
Академії. Для продовження роботи, а також, якщо у користувача вже є аккаунт Google, треба
заповнити поле Адрес электронной почты і ввести пароль (якщо у користувача вже є
аккаунт Google – від поштової скриньки). Далі натиснути Войти (рис. 17).
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Рис. 17. Завершення створення аккаунту.
Створення (введення) електронної адреси в Google Scholar
У новому аккаунті користувач побачить сторінку налаштовуваних параметрів. На цій
сторінці можна змінити основну поштову скриньку аккаунту (рис. 18).

Рис. 18. Налаштування параметрів у новоствореному аккаунті в Google Scholar
Пройшовши по закладці Безопасность у налаштовуваних параметрах аккаунту можна
змінити пароль і параметри ідентифікації (рис. 19).
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Рис. 19. Параметри аккаунту в Google Scholar
Детальна інформація про поточну активність аккаунту користувача Google доступна в
Личном кабинете, де можна змінити пароль та особисту інформацію.
Другою і найбільш корисною після пошуку функцією Google Академии є можливість
автоматично відслідковувати показники власної цитованості. Для налаштування цієї опції,
увійшовши у власний аккаунт Google Академии, вибрати опцію Мои цитаты (рис. 20).

Рис. 20. Вигляд вікна Google Scholar після створення аккаунту
Заповнити поля і натиснути Далее (рис. 21).
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Рис. 21. Завершення введення реквізитів користувача в профілі Google Scholar
На сторінці, що відкрилася, користувач побачить результати пошуку за введеними
ним даними. Вибрати публікацію, автором якої є користувач, і натиснути кнопку Добавить
статью під публікацією, яка його зацікавила.
Якщо стаття, яка цікавить користувача, відсортирована в групу з іншими, які не
мають до нього відношення, то, щоб добавити до списку праць користувача лише публікації,
які його цікавлять, натиснути на посилання Показать все статьи.
Виберіть (відмітьте галочкою) праці, які Вас цікавлять, і нажміть Добавить
Выбранные (рис. 22).

Рис. 22. Пошук та додавання статей у профіль автора в Google Scholar
Якщо треба видалити щойно додані статті, натиснути Удалить навпроти цих праць
(рис. 23).
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Рис. 23. Видалення статей з профілю автора в Google Scholar
Якщо автоматично запропоновані результати пошуку не задовольняють користувача,
він може самостійно знайти конкретну наукову працю, змінивши ключові слова пошуку:
ПІП, назва статті і т. д. (рис. 24).

Рис. 24. Пошук наукових праць
за різними ключовими словами (П.І.П., назва статті тощо)
Після того, як додано статті у профіль користувача, натиснути Далее (рис. 25).
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Рис. 25. Закінчення додавання статей у профіль автора в Google Scholar
На сторінці, що відкрилася, вибрати параметри оновлення профілю – автоматичне
додавання нових статей певного автора чи самостійне – і натиснути Перейти в мой
профиль (рис. 26).

Рис. 26. Перехід до профілю автора
Оновлена сторінка профілю користувача матиме вигляд (рис. 27):
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Рис. 27. Оновлена сторінка профілю автора в Google Scholar
Користувач може додати можете добавити «вручну» свої статті, скориставшись
функцією Добавить в параметрах оновлення профілю (рис. 28).

Рис. 28. Додавання вручну статей до профілю автора в Google Scholar
Після вибору функції Добавить відкриється вікно з пошуковим рядком. Слід ввести
ключові слова для пошуку й вибрати залежно від завдання пошуку – Искать группу статей
чи Искать статьи (рис. 29).
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Рис. 29. Додавання статей (груп статей) до профілю автора в Google Scholar
Якщо користувач знайшов свою статтю, але в її видавничих даних є помилки, то він
може виправити їх, додавши статтю у свій профіль, вибравши її із загального списку власних
статей, а потім натиснути Изменить (рис. 30).

Рис. 30. Редагування доданих статей (1 етап)
У вікні, що відкрилося, треба ввести правильні дані (рис. 31).
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Рис. 31. Редагування доданих статей (2 етап)
Після виправлення помилок і натискання Изменить, натиснути Сохранить
(рис. 32, 33).

Рис. 32. Редагування доданих статей (3 етап)
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Рис. 33. Вигляд відредагованої статті в профілі автора в Google Scholar
Якщо користувач має намір хочете експортувати статтю (наприклад, перенести
зібрані дані з аккаунту Google Академии до свого профілю) або статті, слід натиснути
кнопку Экспорт.
Вибрати формат файла, що експортується, в рядку, що випав (рис. 34), та натиснути
залежно від мети кнопку Экспортировать эту статью або Экспортировать все мои
статьи.

Рис. 34. Експорт вибраних статей з профілю автора в Google Scholar
У вікні, що з’явилося, вибрати бажану дію з файлами, що експортуються (рис. 35).
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Рис. 35. Вибір форматів файлів, що експортуються з профілю автора
в Google Scholar
Для видалення небажаних публікацій або тих, що повторюються, із списку
користувача слід скористатися функцією Удалить в Обновлении профиля.
Для того щоб при пошуку в Google Scholar (Google Академии) інтерактивне
посилання на користувача як автора статті було включено до його профілю із загальним
списком його публікацій автора, вибрати Разрешить общий доступ к моему профилю (або
натиснути на посилання Изменить навпроти параметра Общий доступ к моему профилю
закрыт.

Створення повідомлень у Google Scholar
Якщо користувач зареєстрований (має аккаунт – профіль) в Google Академии, тоді
можна скористатись опцією Создать оповещение (рис. 36).

Рис. 36. Перехід до створення повідомлень
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У цьому разі користувач отримуватиме листи електронною поштою, які
повідомлятимуть про зміни цитування публікації, яка його цікавить. У вікні, що з’явилося,
підтвердити бажання отримувати повідомлення про згадування в документах публікації, яка
цікавить користувача, натиснувши кнопку Создать оповещение (рис. 37).

Рис. 37. Підтвердження бажання отримувати повідомлення про згадування в
документах певної публікації
Користувач побачить таке вікно (рис. 38):

Рис. 38. Перехід до перегляду поточних повідомлень
Якщо з якихось причин користувач більше не бажає створювати повідомлення, слід
натиснути кнопку Отменить навпроти вибраного повідомлення.
Проглянути поточні встановлені повідомлення можна в аккаунті користувача на
головній сторінці Google Академии, натиснувши на Оповещения.
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У результаті користувач може проглядати список поточних повідомлень свого
профілю (рис. 39).

Рис. 39. Список поточних повідомлень

Налаштування пошуку в Google Scholar
Зареєстрований користувач Google Scholar може змінювати вигляд репрезентації
результатів пошуку. Для цього треба зайти у власний аккаунт. На головній сторінці Google
Академии вибрати Настройки.
Користувач може змінити формат відображення результатів (кількість результатів,
відкриття результатів у новому вікні та відображення посилань для імпортування цитат у
форматах BiBTex, EndNote, RefMan, RefWorks) (рис. 40). Обов’язково зберегти всі внесені
зміни, натиснувши кнопку Сохранить.

Рис. 40. Зміна формату відображення результатів пошуку
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Можливо обмежити пошук певними мовами та змінити мову інтерфейсу. Для цього
вибрати вкладку Языки і налаштувати бажаний режим. Обов’язково зберегти зміни
(рис. 41).

Рис. 41. Обмеження пошуку за мовою
Якщо користувач знає точну назву та має доступ (логін – пароль) до певних
бібліотечних ресурсів, він може налаштувати опцію показу посилань доступу до цих
бібліотек (рис. 42).

Рис. 42. Встановлення опції показу посилань доступу до бібліотек
в Академії Google
У наукометричних дослідженнях прийнято порівнювати дані з WoS і SCOPUS або з
усіх трьох платформ, тобто порівнювати дві різні парадигми індексації: WoS і SCOPUS
проти Google Scholar. При цьому WoS і SCOPUS традиційно демонструють різні абсолютні
показники цитування, проте виявляють однакові тенденції (тобто однаково визначають часто
цитовані та мало цитовані статті, але по-різному оцінюють статті середнього рівня
цитування).
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Спеціалісти Національної наукової бібліотеки України ім. В.І. Вернадського
започатковали супровід суспільних і гуманітарних наук. При цьому НБУВ здійснює
щоквартальну підготовку та надання керівництву інформаційно-аналітичних матеріалів,
джерельною базою яких є визначені на основі даних Google Академія:
1) рейтингів Топ–100 соціогуманітаріїв України за індексами Хірша та показниками
кількості публікацій науковців і посилань на них;
2) рейтингів періодичних видань Секції суспільних і гуманітарних наук за
аналогічними показниками.

