
 

Шановні слухачі! 

Пропонуємо до Вашої уваги інформацію про вітчизняні та зарубіжні 

загальнодоступні бази наукової інформації, що будуть корисні Вам в 

науковій та викладацькій діяльності. 

 

 

 
УКРАЇНСЬКІ ВІДКРИТІ БАЗИ ДАНИХ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Національна бібліотека України ім. В. Вернадського (НБУВ) 

НБУВ є головним науково-інформаційним центром держави. Входить до 

двадцяти найбільших національних бібліотек світу. На сайті бібліотеки 

представлена велика кількість інформаційних ресурсів на допомогу 

викладачам та науковцям. Серед них : 

Портал наукової періодики 

На офіційному сайті НБУВ згідно з наказом ВАК України і НАН України від 

07.07.2008 N 436/311, оприлюднюються усі електронні версії періодичних 

друкованих наукових фахових видань. В рамках проекту «Наукова періодика 

України» на цей час представлено 2581 назв періодичних видань, 770114 

повних текстів. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21

CNR=20&Z21ID= 

 

Автореферати дисертацій 

НБУВ отримує  обов'язковий електронний примірник авторефератів 

дисертацій, які захищаються на території України (з 1998 р.). Надано доступ до 

повних текстів 63630 авторефератів дисертацій за 1998-2011 рр. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21FM

T=&S21ALL=&Z21ID= 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
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Реферативна база даних «Україніка наукова» 

«Україніка наукова» — українська загальнодержавна реферативна база даних 

з усіх галузей знань. Представлено інформацію про статті, автореферати 

дисертацій, монографії, підручники. Налічує  645958 записів. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21FM

T=&S21ALL=&Z21ID=  

 

Електронна бібліотека «Україніка» (Система проходить тестування) 

Національний довідково-інформаційний та документальний ресурс архівних, 

рукописних і друкованих джерел, створених в Україні або інших державах – 

про Україну, її історію, економіку, культуру, що ґрунтується на засадах обліку 

та акумуляції документальної спадщини українського народу 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/ua/elib.exe?C21COM=F&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB 

 

Українські інституційні репозитарії 

Інституційний репозитарій – відкритий архів електронних документів, 

призначений для накопичення, систематизації та зберігання в електронному 

вигляді інтелектуальних продуктів університетської наукової спільноти і 

забезпечує тривалий, постійний і надійний доступ до наукових досліджень 

професорсько-викладацького складу, співробітників ВНЗ 

Загальний перелік репозитаріїв ВНЗ України 

Доступний за посиланням 

http://www.xn--80abaqzevto0rc.xn--j1amh/2010/04/repositories-of-ukraine.html 

 

Інституційний репозитарій Маріупольського державного університету.  

Мета - розвиток та поширення наукових публікацій у відкритому доступі та 

збільшення впливу наукових досліджень університету шляхом забезпечення 

вільного доступу та розширення аудиторії їхніх користувачів. Представлені 

праці викладачів МДУ, матеріали конференцій та круглих столів, що проводить 

університет, всі серії видання «Вісник Маріупольського державного 

університету», видання бібліотеки.  

http://eirmsu.mdu.in.ua 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?C21COM=F&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?C21COM=F&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB
http://www.бібліотекар.укр/2010/04/repositories-of-ukraine.html
http://eirmsu.mdu.in.ua/
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СВІТОВІ ВІДКРИТІ БАЗИ ДАНИХ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Наукова електронна бібліотека Cyberleninka 

Побудована на концепції відкритої науки. Сайт входить до десятки кращих 

відкритих архівів світу за міжнародними рейтингами. Бібліотека відзначена в 

доповіді ЮНЕСКО як успішний приклад використання відкритих ліцензій у 

сфері науки і освіти. Представлено інформацію про автора, назву статті та 

журналу, ключові слова. Дані про кількість переглядів та завантажень на кожну 

статтю. Надає доступ до повних текстів статей з 1200 наукових журналів з 

Росії, України, Білорусі, Казахстану. 

https://cyberleninka.ru/search 
 

Інформаційно-аналітичний портал eLIBRARY.RU 

Один з найбільших інформаційно-аналітичних порталів в галузі науки, 

технології, медицини та освіти, що містить реферати та повні тексти понад 

26 млн. наукових статей і публікацій з 136 країн світу. Надано повну 

бібліографічну інформацію про кожну статтю : автор, назва статті, назва 

видання, видавник, країна, вид документу, анотація, ключові слова, список 

використаної літератури. Включає дані про статті, матеріали конференцій, 

книжкові видання, автореферати дисертацій. Дані про кількість переглядів та 

завантажень на кожну статтю. Потрібна реєстрація. Працює система іконок:  

Зелена - доступ до повного тексту документа відкритий 

Блакитна - повний текст доступний на сайті видавця 

Жовта - повний текст може бути отриманий через систему замовлення 

Червона - доступ до повного тексту закритий 

Якщо іконки немає - повний текст документа відсутній 

http://elibrary.ru/ 
 

Світовий каталог WorldCat  

Найбільша в світі бібліографічна база даних, створена спільними зусиллями 

більш ніж 72 тис. бібліотек з 170 країн світу. Налічує понад 240 млн. записів 

про всі види творів на 470 мовах світу. Працює система фільтрів, що дозволяє 

відібрати матеріал за видом документу, мовою, роком видання, країною 

походження та ін. Є можливість відібрати документи з повними текстами. 

http://www.worldcat.org/ 

 

Bielefeld Academic Search Engine (BASE) 

Пошукова служба (Німеччина), одна з найбільших постачальників актуальних 

даних про наукові публикації європейських вчених, якою управляє бібліотека 

https://cyberleninka.ru/search
http://elibrary.ru/
http://www.worldcat.org/
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університету Білефельд. Надає більше 100 млн. документів з більш ніж 5000 

джерел. Збирає інформацію з відкритих електронних архівів світу. Ви можете 

безкоштовно отримати повні тексти близько 60% проіндексованих документів 

(Open Access). Має систему фільтрів для відбору інформації. 

https://www.base-search.net/ 
 

Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)  

База даних, спрямована на зберігання й поширення наукових статей з 

багатьох галузей знань, а також проект доступу до результатів наукових 

досліджень, здійснених на території європейських держав, у т. ч. до тих, які 

фінансуються Європейським Союзом, Європейською комісією, а також 

проводяться в рамках програми "Горизонт-2020". Працює система фільтрів, що 

дозволяє відібрати матеріал за видом документу, мовою, роком видання, 

наявністю повного тексту. 

https://www.openaire.eu/search/find?keyword= 
 

Directory of Open Access Journals (DOAJ)  

Міжнародний мультидисциплінарний каталог журналів відкритого доступу. 

Містить понад 10000 назв наукових журналів та метадані статей. Охоплює 

видання з 121 країни. Надає безкоштовний доступ до повнотекстових наукових 

журналів з усіх галузей знань та різними мовами. Використовує жорсткий 

відбір серед журналів, гарантує, що журнали рецензовані, а надана 

інформація є сугубо науковою. Працює система фільтрів, що дозволяє 

відібрати матеріал за видом документу, мовою, роком видання, наявністю 

повного тексту. 

https://doaj.org/ 

 

З питань інформаційної підтримки звертайтесь до інформаційно-
бібліографічного відділу НБ МДУ 

Зав. відділу – Бурова Інна Валеріївна 

Корпус історичного факультету і факультету грецької філології (каб. 101-4). 

Конт. тел. (0629) 58-74-07, e-mail: id@mdu.in.ua 

Укладачі: І.В. Бурова, М.Л. Шевцова,  
співробітники інформаційно-бібліографічного 
відділу наукової бібліотеки  
Маріупольського державного університету 

https://www.base-search.net/
https://www.openaire.eu/search/find?keyword
https://doaj.org/
mailto:id@mdu.in.ua

