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

Будь-яка закладка приведе до реєстрації
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Створення акаунту гугл
хто має (пошту gmail) переходьте на слайд 8
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Створити
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Заповнюємо анкету
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Заповнюємо анкету
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Акаунт в google створено

Якщо бажаєте
перевірити щойно
створену пошту

Продовжуємо
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Створення профіля в Scholar

Перебуваючи в своєму профілі

Оберіть
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Заповнюємо інформацію

Три кроки!

Інформацію можна буде змінити, додати в будь-який зручний вам час

Заповнили → Далі

Назва установи!!!

E-mail установи

Крок 1
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Якщо Вас знайшли уважно
перегляньте що саме

Якщо ні - без хвилювань переходьте далі

Крок 2
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Перегляньте статті

Випадкові - прибираємо

Крок 2
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Додаємо свої публікації
Крок 2
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Перевірка
Крок 2
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Перевірили

Далі

Крок 2



15Дозвольте оновлювати інформацію автоматично

Крок 3
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Ваш профіль в Scholar

цитування
Індекс Гірша, 

Відкрити доступ до вашого профіля

Додайте
фото
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Нагадування, що адреса не підтверджена

Змінити
+ додати
пошту установи
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Додаємо пошту

На вказану інститутську пошту надійде лист в якому буде посилання - натисніть
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Прізвище

Додати прізвище українською/російською
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Співавтори

Додати співавторів



21Обирайте лише своїх ;)
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Додавання статей
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Три варіанта

Починайте з додавання груп статей, використовуючи для пошуку своє
прізвище, в усіх можливих транслітераціях, на всіх мовах, на яких були
публікації
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Прізвище і ініціали дають більше знахідок ніж повне імя
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Перевіряйте



26Прибрати зайве
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28Якщо все знайдено
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Поєднання повторів або версій
статей
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Поєднання повторів або версій
статей

Оберіть кращу версію
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Коригування статті
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Виправити або видалити
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Видалити
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Чи всі ваші публікації знайдено
порівняйте зі Scopus та списком публікацій

Scopus.com
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Сортування за цитуваням або
датою



36

Щиро дякую
к.б.н. Ользі Йосифівні Гудзері
За можливість продемонструвати всі кроки

Biopolym.cell@gmail.com
Тихонкова Ірина

Biopolymers and Cell

Дану презентацію можна

•поширювати, вказавши джерело

•модифікувати за потреби, дотримуючись норм етики і здорового глузду

•некомерційно використовувати

•розповсюджувати на тих самих умовах


