
ІНСТРУКЦІЯ З РЕЄСТРАЦІЇ У Google Scholar  

1. Необхідно перейти за посиланням: https://scholar.google.com.ua  

https://scholar.google.com.ua/
https://scholar.google.com.ua/


Для реєстрації нового користувача Гугл академії необхідно 

перейти за посиланням так, як вказано нижче  



Введіть адресу своєї gmail пошти 

(використання будь-якої іншої  

пошти неможливе)  

 



Введіть пароль від своєї gmail 

пошти та натисніть кнопку «Далі» 



Перейдіть за посиланням «Мій профіль»  

 



Користуючись прикладом, уважно заповніть усі поля на 

сторінці: 

 

  Ім’я та прізвище необхідно вказати так, як вони зустрічаються у 

публікаціях; надати інформацію про приналежність до установи; 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 офіційну 

пошту кафедри, яка закінчується на edu.ua (приклад є на скріншоті, 

використовувати будь-які інші пошти, окрім офіційних ЗАБОРОНЕНО). 

При використанні неакадемічних поштових скриньок можуть виникати 

проблеми з підтвердженням, і профіль не буде видимий у результатах 

пошуку.  

 В поле «Домашня сторінка» можна вставити посилання на сайт  

Вашої кафедри. 

      Після заповнення усіх полів натисніть кнопку «Далі». 





Оберіть зі списку праць ті, що належать Вам та перейдіть до 

пункту 3: Налаштування 



Далі пропонується вказати, яким чином буде оновлюватись перелік 

документів у профілі: автоматично чи після підтвердження автором 

(система надсилає  на Вашу електронну  пошту лист для перегляду та 

підтвердження оновлень). Зверніть увагу, що профіль треба зробити 

загальнодоступним. Оберіть та відмітьте саме ті пункти, які вказані на 

скріншоті і натисніть кнопку «Готово». Після цього зайдіть на ту офіційну 

пошту, яку  Ви вказували при реєстрації (поле «Електронна пошта для 

підтвердження»), відкрийте листа від Гугл Академії і перейдіть за 

посиланням, що буде у листі.  



Наступним кроком стане додавання фото - необхідно  

натиснути на нижню частину рамки та додати обране Вами фото.  

Щоб додати документи до профілю - слід обрати опцію «Додати» в меню 

над переліком документів: рекомендується задавати варіанти написання 

імені та прізвища, назви наукових праць різними мовами. 
 



Матеріали, які не було знайдено системою, автор може 

додати вручну. 



Далі оберіть вид наукової праці, правильно заповніть усі 

поля і натисніть кнопку «Зберегти» 



У профілі науковця автоматично укладається діаграма кількості цитувань 

документів автора за роками, та обраховуються два наукометричні показники - h-

індекс і10-індекс. H - індекс науковця дорівнює N, якщо він є автором 

щонайменше N статей, кожну з яких було цитовано не менше ніж N разів. 

і10-індекс рівний кількості статей автора, які були процитовані не менше ніж 

10 разів. 


