
Реєстрація науково-

педагогічних працівників 

у Google Академії



Google Scholar (Google Академія) — вільна доступна пошукова

система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і

дисциплін. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих

онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових

видавництв. Він схожий на інструменти, засновані на підписці, такі як

Elsevier в Scopus і Thomson ISI's Web of Science. Рекламний слоган

Google Scholar — «стояти на плечах гігантів» — це данина вченим, які

внесли свій вклад в свої галузі протягом століть, забезпечуючи основу

для нових наукових досягнень.

Адреса сайту Google Академія - http://scholar.google.com.ua/

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/Scopus
https://uk.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C


Система "Бібліометрика української науки" створена спеціалістами

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського на базі

системи Google Scholar (науковий сегмент Інтернет-гіганту Google) и

даних наукометричних платформ Scopus, Web of Science, РІНЦ і

призначена для надання суспільству цілісної картини стану

вітчизняного наукового середовища.



Система — це:

•єдине вікно доступу до бібліометричних показників українських 

учених і колективів у провідних наукометричних системах; 

•інструментарій аналітичної обробки бібліометричних даних для 

одержання інформації щодо галузевої, відомчої та регіональної 

структури вітчизняної науки; 

•джерельна база для експертного оцінювання результативності 

діяльності вчених і дослідницьких колективів.

.



Інформаційні ресурси Системи формуються шляхом

опрацювання:

•створених науковцями на платформі Google Scholar бібліометричних

профілів, які містять вивірену ними інформацію про результати

публікаційної діяльності (ця платформа має найбільший обсяг

проіндексованих наукових праць і є загальнодоступною);

•бібліометричних показників систем Scopus, Web of Science, Ranking

Web of Research Centers, Російський індекс наукового цитування.

•оновлення інформації про значення індексів Гірша в бібліометричних

профілях учених здійснюється щомісячно, значення інших показників

актуалізуються щоквартально (індекс Гірша науковця дорівнює h,

якщо він має h публікацій, кожна з яких цитується не менше h разів).



"Бібліометрика української науки" функціонує в тестовому режимі.

Її розвиток передбачає, насамперед, розширення інформаційно-

ресурсної бази — повне охоплення наявних профілів і методичне

сприяння їх створенню вченими та колективами, що дозволить

одержати більш об'єктивну в статистичному плані картину стану

науки в Україні.

Другий напрям розвитку — започаткована в 2015 р. систематизація

напрямів діяльності вчених за субкатегоріями Google Scholar (їх

кількість близько 300), що має сприяти гармонізації структури

вітчизняних і світових наукових спеціальностей.

http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/metrics.html


Інструкція для реєстрації в 

Google Академії

Інструкція для реєстрації:

http://nbuv.gov.ua/node/949


