


Мета наукового пошуку

Хто працює за 
даною 

тематикою?

Існуючі 
напрацювання



Ресурси відкритого доступу



Національна бібліотека ім.В. І. Вернадського

Надає доступ до електронних інформаційних ресурсів:

• Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини

• Видання НБУВ

• Наукова періодика України

• Автореферати дисертацій

• Бібліографічні ресурси

• Інформаційно-аналітичні видання

http://www.nbuv.gov.ua



Наукова періодика України

• Доступ до бази даних наукових журналів та збірників наукових праць з 

відкритим доступом виданих в Україні

• Пошук по ключових словах, авторах, назвах публікації, назвах

періодичних видань, роках видання



Наукова періодика України



Наукова електронна бібліотека 

періодичних видань НАН України

• Бібліотека відкритого доступу 

• Безкоштовний доступ до наукової інформації

(454 журналів, 6.114 випусків журналів, 123.490 статей)

• Можливість читати, завантажувати, копіювати, 

розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися

на повнотекстові статті, індексувати

http://dspace.nbuv.gov.ua/



Наукова електронна бібліотека 

періодичних видань НАН України



Електронна бібліотека України

Електронна бібліотека України:

• Забезпечує доступу до світової наукової інформації

• Створює власні академічні ресурси

• Охоплює діючі відкриті електронні архіви  інституцій 

України з усіх основних сфер науки та техніки

http://www.elibukr.org/



Google Scholar

Пошукова система вільного доступу:

• Включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів

Європи та Америки

• Пошук цифрової або фізичної копії статей, онлайн або в 

бібліотеках

• Надає доступ до анотацій статей, в яких процитована

стаття, котра розглядається

https://scholar.google.com.ua/



Google Scholar



Google Scholar



DOAJ
каталог журналів відкритого доступу

• Доступ до понад 11 тисяч журналів та 3 мільйонів статей

• Пошук за ключовими словами, назвою часопису, 

заголовком статті, ім’ям автора чи словами з анотації

• Сортування результатів пошуку по темі, мові та даті 

публікації

• Тематичний пошук, зокрема по сільському господарству, 

хімії, медицині, техніці

https://doaj.org/



DOAJ  
каталог журналів відкритого доступу



Agris

• Відкрита база даних з більш ніж 8 мільйонів структурованих

бібліографічних записів з сільськогосподарської науки та 

технології

• Доступ до документів, статистичних матеріалів, і 

мультимедійної інформації з понад 140 країн світу

• Підтримка російської мови

http://agris.fao.org/agris-search/home



Agris



Springer link

• Онлайн-колекція наукових, технологічних та медичних

журналів, книг та довідкових робіт

• SpringerLink пропонує електронну та друковану літературу

видавництв Springer-Verlag, Urban і Vogel, та ін. 

• Фільтрація результатів пошуку за науковою галуззю, темою 

роботи, типом контенту, мовою

https://link.springer.com/



Springer



Science direct Elsevier

• Повнотекстова база даних видавництва Elsevier для 

науковців, викладачів, студентів, спеціалістів медичної 

галузі, яка містить 25% світових наукових публікацій.

• Широкі можливостві налаштування параметрів пошуку

• Надає гіперпосилання на цілий ряд науково-технічних та 

медичних статей на платформах інших видавництв

https://www.sciencedirect.com/



еLIBRARY 
наукова електронна бібліотека

• Найбільша електронна бібліотека наукових публікацій в 
Росії

• Інтеграція з Російським індексом наукового цитування
(РИНЦ)

• Доступ до рефератів та повних текстів понад 26 мільйонів 
наукових статей і публікацій, та понад 4500 російських 
журналів відкритого доступу

https://elibrary.ru/



еLIBRARY
наукова електронна бібліотека



Zenodo

• Відкритий міжнародний репозитарій наукових проектів

• Пошук за відкритими і закритими публікаціями

• Індексація наукових праць, які ще не були опубліковані

• Надає можливість розміщення авторських робіт

https://zenodo.org/



Тетяна Стрельченко, наукова бібліотека

Білоцерківського національного аграрного університету, 

зав. галузевим відділом №3, Біла Церква, 2018


