
Інформація для працівників Університету Грінченка – 
користувачів ResearchGate  

 
ResearchGate – безкоштовна глобальна соціальна мережа для науковців з 
усіх галузей знань, яка пропонує своїм користувачам безліч можливостей.  

 
 МОЖЛИВОСТІ 

• Доступ до ресурсів: 
Ви отримуєте повний доступ до десятків мільйонів наукових статей та 
дослідницьких проєктів закордонних і вітчизняних учених 

• Популяризація своїх наукових доробків та підвищення 
власного авторитету як науковця:  
Ваші роботи бачать, завантажують, читають, цитують, рекомендують 
науковці з усього світу 

• Розширення контактів для реалізації спільних досліджень 
та наукових проєктів:  
Вам можуть запропонувати співпрацю, і Ви теж можете самостійно шукати 
науковців або дослідницькі групи для спільних досліджень та проєктів 

• Швидка індексація у Google Scholar праць, які розміщено 
ResearchGate:  
Процес індексації статей, розміщених у ResearchGate, зазвичай, 
відбувається значно швидше, ніж із сайтів тих видань, де розміщено 
(опубліковано) Ваші статті  

 
 ЯК ЗРОБИТИ СВІЙ ПРОФІЛЬ АКТУАЛЬНИМ  
 Завантажуйте результати власних наукових досліджень: 

• статті  

• одноосібні монографії 

• розділи колективних монографій 

• дисертації 

• автореферати 

• дослідницькі проєкти 

 
 Не завантажуйте (а якщо вже це зробили – видаліть зі свого  
профілю!): 
• Тези доповідей (виняток – авторитетні наукові конференції 
міжнародного рівня) 

• Матеріали конференцій (виняток – матеріали авторитетних 
конференцій міжнародного рівня) 

• Навчальні матеріали (методичні рекомендації, робочі 
програми тощо)  

• Оголошення 



! ВАЖЛИВІ ПРИНЦИПИ 
• Долучаючись до роботи у ResearchGate, Ви стаєте репрезентантом 

наукової спільноти Університету Грінченка, формуєте його імідж та 

наукову репутацію 

• Краще завантажити одну ґрунтовну наукову статтю, ніж багато 

непоказових 

• Якщо маєте актуальні наукові публікації англійською мовою – 

завантажуйте – так розшириться діапазон читачів Ваших праць, Вас 

зможуть знайти іноземні колеги і запропонувати спільні дослідження чи 

проєкти 

 

АВТОРСЬКЕ ПРАВО 
У випадку, коли авторське право на Вашу наукову працю належить 

видавництву, Ви можете представити власні здобутки двома 

способами: 

❖ 1 варіант – розмістити тільки анотацію Вашої праці та посилання 

на сайт видавництва, де можна придбати повний текст публікації 
❖ 2 варіант – звернутися до видавництва із проханням надати дозвіл 

на розміщення тексту монографії (одноосібної) або її розділу 

(колективної) у вигляді чернетки* 
 

МЕТРИКА 
Важливими показниками Вашої активності та популярності як 

науковця у ResearchGate є два індекси:  

1. Індекс “RG Score” 

Цей показник зростає, коли Ви: 

- завантажуєте Ваші наукові праці, проєкти 

- Вам ставлять запитання щодо завантажених файлів  

- Ви відповідаєте на запитання 

- у Вас зростає кількість підписників (followers) як в Україні, так і за 

кордоном, що свідчить про Вашу популярність як науковця 

 

2. Індекс “Total Research Interest” 

Цей показник зростає, коли Ви: 

- завантажуєте Ваші наукові праці, проєкти 

- їх переглядають 

- їх завантажують, щоб прочитати повний текст 

- їх рекомендують іншим 

- їх цитують 

 
* Чернетка – текстовий варіант наукової праці автора у pdf-форматі без логотипів та даних журналу / 

видавництва. 



Приклад: 

 


