Інструкція для реєстрації викладачів
ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”
в мережі ResearchGate
Пошукова система ResearchGate – безкоштовна соціальна мережа і засіб
співпраці вчених всіх наукових дисциплін. Вона надає такі мережеві додатки, як
семантичний пошук (пошук по анотації), спільне використання файлів, обмін
базою публікацій, форуми, методологічні дискусії і так далі. Учасники можуть
створювати свій персональний блог всередині мережі.У 2011 року було
оголошено, що ResearchGate досягла позначки в 1 400 000 користувачів з 192
країн світу.
Однією з відмінних рис ResearchGate є розроблений нею механізм
семантичного пошуку, який індексує як внутрішні ресурси, так і основні
суспільні бази статей, включаючи PubMed, CiteSeer, arXiv, Бібліотеку NASA.
Цей пошуковий механізм розроблявся спеціально для аналізу анотацій статей
цілком (а не тільки ключових слів), що, по ідеї, повинно підвищити точність
результатів.
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використовується для пропозиції нових соціальних зв'язків учасникам мережі.
Проаналізувавши інформацію, зазначену користувачем в його профайлі, сайт
пропонує близькі інтересам користувача групи, інших учасників і літературу. В
цілому, створено більше 1 100 груп. Групи можуть бути як відкритими, так і
закритими. Будь-який користувач завжди може створити нову групу. Група
пропонує інструменти підтримки співпраці, такі як засоби обміну файлами.
Також є інструменти для планування зустрічей і організації опитувань. Кілька
наукових організацій і конференцій використовують ResearchGate як основний
спосіб спілкування з учасниками. Сайт також пропонує можливість створення
приватних підгруп для великих організацій, відкритих тільки для учасників з
відповідного інституту.
Сайт також містить дошку оголошень зі списком міжнародних вакансій
для вчених. Список може бути відсортований за ключовими словами, посади,
областям і країнам. У 2009 році ResearchGate дав можливість завантажувати
недавно опубліковані статті з дотриманням авторських прав. Ці статті
автоматично індексуються пошуковим механізмом сайту. Користувачі можуть
читати і скачувати статті безкоштовно.

Реєстрація
1. Вхід в ResearchGate – https://www.researchgate.net/
2. Потрапляєте на сторінку ResearchGate
3. Вибираєти розділ “Join for free” (Приєднуйся безкоштовно)

Сторінка ResearchGate

4. Вибираєте тип дослідницької діяльності (Academic or student)

Сторінка Вибору дослідницької діяльності

5. Починаєте вводити назву нашого університету (Ukrainian State) після
чого вибираєте повну назву університету з меню. Вводите назву кафедри
(наприклад, Department of Chemical Technology of Ceramics and Glass). Тиснемо
Continue.

Сторінка Вибору університету та кафедри

6. Введіть свої ім’я (First name), прізвище (Last name) та адресу
електронної почти ***@udhtu.edu.ua. Та натисніть Continue.
З технічних питань реєстрації індивідуальної електронної пошти
звертатися до відділу програмного забезпечення (В. С. Макарченко, кім. 266).

Сторінка реєстрації

7. Підтвердить статті та інші публікації зі списку, що автоматично надасть
ResearchGate. Натисніть Continue

Сторінка підтвердження публікацій

8. Підтвердить свій обліковий запис через разове повідомлення з
посиланням, яке прийшло на поштову скриньку, вказану при реєстрації
(***@udhtu.edu.ua). При цьому Ви переходите на свою сторінку у
ResearchGate.

Головна сторінка викладача (науковця)

Відповідальний за сторінку кафедри на сайті університету закріплює
посилання на профіль кожного зареєстрованого викладача на вкладці “Штат
кафедри” у вигляді напису: ResearchGate (приклад адресної строки:
https://www.researchgate.net/profile/Roman_Smotraiev)

Реєстрацію закінчено.
Робота з ResearchGate
Головна сторінка викладача (приклад вище).
Тут відображується основна інформація про Вас (автора облікового
запису): назви проектів, у яких Ви приймаєте участь; статистичні показники
(кількість статей тощо, що викладені Вамі на сайті, кількість читань та цитувань
цих статей); області науки, що цікавлять Вас; Ваші співавтори; перелік
науковців, що відстежують Вашу роботу; перелік науковців, роботи яких Ви
відстежуєте тощо. Також є можливість самостійно додати свої публікації: кнопка
Add a new Article (де спочатку вибирається тип публікації: стаття, тези тощо).
Головна сторінка має чотири основні закладки:

Домашня сторінка(HOME) Проекти(PROJECTS) Питання (QUESTIONS) Роботи (JOBS)

Домашня сторінка - інформація про себе, новини (статті, проекти, тих, за ким
ти стежиш; робота), твоя основна статистика. Пропонує відстежувати тих
дослідників, роботи яких Ви цитували в своїх статтях, або тих, хто цитував Ваші
роботи і т.д.
Проекти - вся інформація про Ваші проекти, про проекти, за якими Ви стежите і
інформація про проекти, які вам можуть бути цікаві виходячи з Ваших наукових
інтересів.
Питання - це форум. Ви можете задати питання або відповісти на питання
інших дослідників.
Роботи - пропонуються вакансії в університетах і наукових центрах.
Також є сім додаткових закладок, що відображають Вашу діяльність і
містять додаткову інформацію о Вас.

Обзір (Overview) Вклади (Contributions) Графік (Timeline)
Інформація (Info) Статистика (Stats) Результати (Scores)

Мережа (Network)

Огляд - загальна інформація: Ваші проекти, співавтори, інтереси, хто відстежує
Ваші роботи і чиї роботи відстежуєте Ви, інформація про університет, про Ваші
поточні дослідження, Ваша основна статистика.
Вклади - інформація про Ваші статті, тези, книги і т.д.
Графік - Графік показує ваші досягнення в області кар'єри і результати
досліджень у часі, і все це в одному місці.
Інформація - інформація про Вас: наукові інтереси, контактна інформація тощо.
Статистика - статистика по Вашій діяльності: к-ть переглядів, завантажень,
цитування статей, переглядів Вашого профілю, Ваші досягнення.
Результати - Ваші результати з деталізацією (тобто, за рахунок якої діяльності
отримані вами показники ResearchGate)
Мережа - мережа Ваших контактів.

Настройка Вашого профілю!!!
Для настройки профілю необхідно натиснути стрілочку вниз праворуч від
фото (дивись рисунок) та вибрати команду Settings (Настройки)

У вікні Settings можна внести додаткові настройки вашого облікового
запису (наприклад, прописати свій домашній почтовий ящик як основний:
команда Account settings).

Сторінка Настройки

