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Пошук наукової інформації

Спеціалізовані пошукові системи та Відкритий доступ до наукової інформації

• Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) – світовий 
каталог репозитаріїв. 

• Registry of Open Access Repositories (ROAR) – світовий реєстр 
репозитаріїв. 

• BASE – система пошуку в репозитаріях світу. 



OPAC 2.0
Online Public Access Catalog
Працюючий в реальному режимі каталог, доступний для публічного
користування

• навігація;

• пошук за ключовими словами;

• ранжирування результатів пошуку за ступенем релевантності
знайдених документів для користувача запиту;

• різні варіанти уточнення пошуку

WorldCat - включає в себе запаси більш ніж 70000 бібліотек по 
всьому світу

https://uk.wikipedia.org/wiki/WorldCat


Підказка
При реєстрації можливо отримати електронну 
версію підручника та завдання для студентів

Можна зв'язатися з автором статті 



Реферативні та повнотекстові бази 
дисертаційних робіт
• ProQuest Dissertations & Theses – найбільша повнотекстова 

колекція дисертаційних робіт та авторефератів дисертацій 
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html

• Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) –
міжнародна база даних дисертацій та авто-рефератів

http://www.ndltd.org/

• DART-Europe – портал європейських дисертацій та авторефератів

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

747,410 відкритих наукових праць з 618 університетів у 28 
європейських країнах

http://www.ndltd.org/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php




Пошук наукових журналів та книг

• Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

https://doaj.org/

Будь-який відкритий рецензований журнал може бути доданий до каталогу за умови відповідності
критеріям DOAJ

• Наукова періодика України – електронні копії вітчизняних періодичних 
друкованих наукових фахових видань. 

• Directory of Open Access Books – світовий каталог книг у відкритому 
доступі https://www.doabooks.org/

10273 академічні рецензовані книги і глави з 247 видань

• Google Books https://books.google.com/

Journals vs Articles

Journals (10719)

Articles (2784535)

https://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
https://books.google.com/
https://doaj.org/_type
https://doaj.org/journal
https://doaj.org/article


Видимість дослідника

• ORCID (Open Researcher and Contributor ID) http://orcid.org/
• Некомерційний проект, мета якого створення єдиного, 

міжнародного реєстру вчених
• Кожному учаснику присвоюється унікальний 16-значний 

номер, відкритий ідентифікатор дослідника і автора 
досліджень

• Станом на 26 грудня 2017 р. зареєстровано 4,231,154 
ідентифікатора

До організації приєдналось чимало науково-дослідних організацій, 
університетів, бібліотек, наукових співтовариств. Також видавництв, серед
яких CrossRef, Elsevier, Oxford University Press; та комерційних компаній, 
зокрема Microsoft Research та Thomson Reuters[5].

4,231,154

http://orcid.org/
https://uk.wikipedia.org/wiki/CrossRef
https://uk.wikipedia.org/wiki/Elsevier
https://uk.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Research
https://uk.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reuters
https://uk.wikipedia.org/wiki/ORCID#cite_note-5


Видимість дослідника



!



• ResearcherID - система ідентифікації авторів, створена компанією
Thomson Reuters для використання разом з базою наукової літератури
Web of Science

• http://www.researcherid.com/Home.action

• ResearcherID дозволяє: 
• створювати профіль вченого; 
• формувати список власних публікацій; 
• здійснювати пошук вчених або груп авторів за дослідженнями, які

для вас цікаві; 
• створювати запрошення до співпраці; 
• переглядати бібліометричні метрики; 
• асоціювати свій профіль з ORCID. 

Видимість дослідника



ORCID:
• АВТОРУ. Вказівка свого ID ORCID спрощує узгодження відомостей про автора. 

Немає необхідності збирати перелік своїх публікацій. Кожен видавець
відправляє відомості про статтях, опублікованих в його журналах.

• РЕДАКЦІЇ. Завжди можна зв'язатися з автором і побачити всі його публікації.

• УНІВЕРСИТЕТУ. Відстежувати інформацію про своїх співробітників, формувати
звіти про наукову діяльність.

• ВИДАВНИЦТВУ. Після публікації статті відомості про неї можливо відправити
в базу ORCID.

• НАУКОВИМ СПІВТОВАРИСТВАМ. Можливість адмініструвати членів своїх
спільнот, учасників своїх конференцій.

• ФОНДАМ. Завжди можна побачити перелік публікацій певного автора і 
гранти, отримані ним раніше.

• БІБЛІОТЕКАМ. Спрощується процес каталогізації по авторам.



Робота в системі ОRCID

• додати публікації з Scopus

• додати публікації з Google Scholar





Видимість дослідника



Написання наукових робіт



• Управління бібліографічною інформацією
• Zotero, 

• Papers, 

• Mendelay, 

• Citavi, 

• EndNote

безкоштовні програми для управління бібліографічною інформацією

• дозволяють зберігати і переглядати наукові праці у форматі PDF,

• мають підключення до міжнародної соціальної мережі вчених.

Написання наукових робіт

https://www.mendeley.com/



•Управління бібліографічною інформацією

можливості:
• ведення локальної бази бібліографічних даних;

• пошук бібліографічної інформації в електронних каталогах 
безпосередньо з програми;

• імпорт знайдених бібліографічних записів в свою картотеку для 
подальшого використання;

• можливість працювати з повнотекстовими ресурсами, у тому числі
з ресурсами Інтернету;

• можливість генерувати систему бібліографічних посилань в різних
форматах;

• спрощення шаблонів оформлення.

Написання наукових робіт



Публікація та рецензування наукових робіт



• EasyChair, Microsoft CMT, Confy, COMS, OpenConf, 
Conftool

• EasyСhair (www.easychair.org)

•59 257 конференцій і 2 116 460 користувачів.
• Подача та рецензування статей
• Система надає авторам повний контроль за власними

статтями. Можна завантажити статтю, змінити вказану
раніше інформацію, отримати рецензії та ін.

Публікація та рецензування наукових робіт

http://www.easychair.org/







