
Як шукати ефективно в Google 

Вид пошуку Як зробити / Опис Приклад пошукового 
запиту 

Пошук точного збігу Візьміть слово або фразу в лапки.  "найвища будівля України" 

Пошук забутих слів / 
Невизначений пошук 

Візьміть всю цитату в лапки, а 
замість пропущеного слова поставте 
зірочку — «*».  

«чого * мені у сні?»  

Виключення слів із 
пошукового запиту 

Додайте символ «-» перед словом, 
яке потрібно виключити. цезар -салат 

Пошук за синонімами Використовуйте символ «~» для 
пошуку схожих слів до вибраного. ~кращі фільми -кращі 

Як знайти будь-які з 
кількох слів 

Перерахуйте усі варіанти, які 
підходять, через вертикальний слеш 
— «|». Google шукатиме документи з 
будь-яким із цих слів. 

Коломия | писанка | паска 

Пошук на вибір з 
варіантів 

Використовуючи оператор «|», 
можна здійснити Google пошук за 
кількома сполученням фраз, 
замінюючи кілька слів у різних 
місцях.  

купити книгу | ручку 



Як знайти слова в межах 
одного речення 

Використовуйте оператор 
«амперсанд» – «&». 

Пам'ятник Тарасу Шевченку & 
Київ 

Пошук на певному сайті Додайте до шуканої фразою 
оператор «site:» 

Конституція України 
site:rada.gov.ua 

Пошук в заданому 
діапазоні чисел 

Додайте символ  «..» між двома 
числами. Україна історія 1990..2000 

Пошук файлів певного 
формату 

Якщо вам потрібно знайти щось в 
певному форматі, тоді скористайтеся 
оператором “filetype:” 

фотосинтез filetype:pdf 

Пошук слів у заголовку 

Заголовки текстів мають неабияку 
цінність, бо зазвичай у них 
закладають ключові слова з 
тематики матеріалу: 

intitle: - пошук насамперед по 
заголовках; 

allintitle: - пошук всіх статей з 
введеними словами в заголовку. 

intitle:Ужгород сакури  

allintitle:Ужгород сакури  

Пошук значення / 
визначення слова 

Введіть в пошуковий рядок “що це” 
або “це”. розширений пошук це 

Пошук кешованої 
сторінки 

 

Додайте оператор cache: перед 
адресою сайту. 

 

cache: 
https://blog.comfy.ua/ua/yak-
pravilno-gugliti_a0-194/ 



Конвертер величин Введіть запит в рядок пошуку. 1 кг в фунтах 

Прогноз погоди 
У рядку пошуку введіть слово 
«погода» та назву будь-якого міста 
світу. 

погода Київ 

Калькулятор 
У рядку пошуку введіть математичну 
формулу. 895+273 

Пошук по картинці 

Перейдіть на вкладку «Картинки», 
натисніть на іконку камери в рядку 
пошуку і перетягніть в спеціальну 
область файл зображення.  

 

 

https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk 

Google Академія – сервіс, який дозволяє шукати лише по онлайн-репозиторіями університетів, 
академічних видань. 

 

 

 

 

 



Інші пошукові сервіси 
 

DuckDuckGo 

https://duckduckgo.com 

Пошукова система з відкритим вихідним 
кодом, яка крім власного алгоритму 
пошуку, використовує результати інших 
джерел: Yahoo, Bing, «Вікіпедії». 

 

 

 

 

FindSounds 

https://www.findsounds.com 

Спеціалізований пошуковик різних звуків 
у відкритих джерелах. 

 

 

 

 



 

Wolfram | Alpha 

https://www.wolframalpha.com 

Обчислювально-пошукова система, яка 
замість посилань на статті, що містять 
ключові слова, видає готову відповідь на 
запит користувача. 

 

 

 

Dogpile 

https://www.dogpile.com 

Виводить комбінований список 
результатів з пошукових видач Google, 
Yahoo та інших популярних систем.  

 

 


