
Інструкція з реєстрації в сервісі Google Scholar 

науковців Національного університету «Одеська юридична академія» 

Адреса для входу до системи Google Академія: https://scholar.google.com. 

Крок 1 

 
 

Для початку реєстрації необхідно натиснути «Увійти». 

Примітка: якщо Ви вже у браузері увійшли до власної пошти/аккаунту @gmail.com або @onua.edu.ua і не маєте профілю у Google 

Scholar, система Вас одразу перенаправить до Кроку 3 для безпосереднього створення профілю, без необхідності авторизації. 

https://scholar.google.com.ua/
https://www.google.com/intl/uk/gmail/about/


Крок 2 

 
 

Наступним кроком необхідно авторизуватись (ввести адресу власної електронної пошти / номера телефону і пароль) за 

допомогою наявного профілю Google, отже необхідно обов’язково мати власну поштову скриньку @gmail.com або @onua.edu.ua. 

  

https://www.google.com/intl/uk/gmail/about/


У випадку відсутності у Вас поштової скриньки @gmail.com, її необхідно створити, використовуючи пункт «Створити 

обліковий запис», та виконати покрокові інструкції, що будуть з’являтися на екрані. 

 

 

https://www.google.com/intl/uk/gmail/about/


Крок 3 

 
 

На цьому етапі реєстрації вводиться: 

1. Ім’я – прізвище, ім’я, по батькові трьома мовами та за транслітерацією, що використовується Вами у публікаціях (наприклад, 

Іванов Іван Іванович, Иванов Иван Иванович, Ivanov Ivan Ivanovych). 

2. Місце роботи – Національний університет «Одеська юридична академія», кафедра … 

3. Електронна пошта для підтвердження – електронна пошта науково-дослідної частини ndch@onua.edu.ua 

4. Сфери зацікавлення – рекомендовано зазначити через кому до 5 ключових слів. 

5. Домашня сторінка – пропонуємо вказати URL-адресу Національного університету «Одеська юридична академія» 

https://www.onua.edu.ua/ua/ або сторінки в соціальних, інших мережах (необов’язково). 

Після заповнення полів натиснути «Далі».  

mailto:ndch@onua.edu.ua
https://www.onua.edu.ua/ua/


Крок 4 

На цьому етапі реєстрації відбувається пошук статей за ім’ям автора. Щоб переглянути та вибрати необхідні статті, 

потрібно натиснути «Переглянути всі статті» й обрати статті Вашого авторства.  
 

 
  



У полі пошуку можна змінювати дані та вводити необхідні реквізити для пошуку Ваших публікацій. 

Після пошуку та вибору власних публікацій натиснути «Далі» та публікації будуть додані до профілю. 
 

 
 



На цьому етапі обирається налаштування оновлення профілю. Профіль може оновлюватись автоматично з наступним 

редагуванням або можна обрати оновлення вручну й додавати статті шляхом пошуку, як на попередньому етапі реєстрації. 

Після цього натискається «Готово». 

 

 

  



Крок 5 

Для зміни / додавання фотографії необхідно натиснути «Змінити світлину». 
 

 

 

Для налаштування профілю, тобто зміни даних, що вводились під час Кроку 3 реєстрації, необхідно натиснути «Змінити» 

навпроти імені. 
 

  



ВАЖЛИВО! 

Науковці повинні систематично наповнювати профіль відсутніми та /або новими публікаціями, додавати бібліографічний 

опис публікацій, які автоматично не знаходяться системою в мережі Інтернет. 

Для публікацій, які не знаходить система в мережі Інтернет, необхідно використати можливість додавання вручну – 

натиснути кнопку додавання статей, обрати «Додати статті вручну» та заповнити відповідні поля. 

 

 
  



На цій сторінці додавання статей вручну у відповідних полях / вкладках заповнюється бібліографічна інформація 

окремо для кожної публікації, після чого зберігається та додається до профілю. 

 

 



Приклад оформлення додавання вручну наукової публікації у журналі. 
 

 

  



Приклад оформлення додавання вручну тез доповідей конференції. 

 

 
  



Приклад оформлення додавання вручну розділу в будь якому виданні. 

 

 
  



Публікації, які не належать до Вашого авторства та помилково додані, необхідно видаляти, оскільки вони некоректно 

впливають на наукометричні показники науковців і університету. 

 

 
  



Наукометричні показники за Google Scholar 

 


