
Додавання публікацій в
ResearchGate

навіть user-friendly інтерфейс не вбереже
Вас від помилок – продивіться презентацію

до кінця

Ще не маєте профілю на RG? 
Не знаєте чи необхідно це Вам?

Дивись окрему інструкцію на http://biopolymers.org.ua/authors/uk/ 



Додавання публікацій
В ResearchGate

Пам'ятаємо щоб перейти на цю сторінку достатньо “клікнути”
на Вашому маленькому портреті, який видно на кожній сторінці сайту



В цій презентації фокусуємось на
статтях



Пошукаємо

Можемо спробувати знайти публікацію
(може хтось з Ваших співавторів її вже додав)



Рекомендую одразу починати з
“ручного додавання”

Нажаль просто “вкинутий” файла з “кириличними” статтями часто некоректно
розпізнається системою, тож не лінуймося і додаємо руцями next slide



Вказуємо назву

Копіюємо повністю або набираємо частину – як зручніше



Інформація про статтю

Необхідно заповнити невеличку форму але
За замовчуванням буде вказано лише Вас як автора

NB!!!



N.B. ОБЕРЕЖНО!!!

тому, обов'язково видаліть себе і одразу скопіюйте всіх авторів в тому
порядку, як було в статті (себе також)



Знайдіть журнал в якому була
стаття

Перевіркою може бути ISSN з правого стовпчика



Заповніть інші поля

Том, номер, сторінки, дата публікації (Ви точно вкажете рік і місяць дата якщо
відома), резюме, doi (якщо є)



Все, у Вас в скриньці +1 публікація

Переходимо перевірити



Додаємо повний текст (якщо
журнал це дозволяє)

Відсортувати можна за датою друку або додавання



Натиснувши Publish full-text на
попередній сторінці

Вказуємо шлях де зберігається стаття та завантажуємо статтю



Останній шанс поживитися чи той
файл Ви додаєте



Finish?



Бажано перевірити ті статті що додались
автоматично під час реєстрації

Клікаємо на “підозрілу” публікацію



Обираємо що хочемо з нею
зробити (Редагування)



Впізнаєте табличку? То ж
редагування буде нескладним

Інколи невірно вказаний тип документа, зверніть увагу і виправляйте



Ось тепер все

бонус для авторів Biopolymers and Cell 
Надіславши листа на
biopolym.cell@gmail.com вказавши в
темі “RG”, а в листі Ваше прізвище або
його варіанти – отримаєте список
Ваших робіт опублікованих в Biopolym. 
Cell в зручному для заповнення RG 
форматі.



Дякую моєму Вчителя і другу
Василю Івановичу Бобику
скріншоти його профіля в RG використано
в презентації

Тихонкова Ірина

Зауваження і коментарі надсилайте
Biopolym.cell@gmail.com19-03-2015

Дану презентацію можна і необхідно поширювати,
вказавши джерело http://biopolymers.org.ua/authors/uk/
Можна модифікувати як забажаєте, дотримуючись норм етики і здорового глузду
Дозволено некомерційне використання
Розповсюдження на тих самих умовах


