
 

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

ПРО ДОСТУП ДО БАЗ ДАНИХ  

ПЛАТФОРМИ EBSCOhost 
 

 

 

 

До уваги керівників наукових тем, керівників наукових підрозділів та науковців ДУ «Інститут 

проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»! 

 

Нагадуємо, що завдяки договору між МОН України та представниками компанії EBSCO   

 

 БЕЗОПЛАТНИЙ ДОСТУП ІНСТИТУТУ ДО БАЗ ДАНИХ 

 ПЛАТФОРМИ EBSCOhost ПРОДОВЖЕНО ДО 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ! 

Платформа EBSCOhost – це інтерактивна довідково-бібліографічна система, що складається з 

різних повнотекстових та реферативних баз даних від провідних постачальників інформації. 

Інформаційні ресурси мають широке тематичне охоплення: від бізнесу до гуманітарних наук , до 

медицини та екології. 

Платформа EBSCOhost надає доступ до таких баз даних як: 

 

Academic Search Premier - база даних, призначена для провідного дослідника, містить 

найцінніший, всебічний мультидисциплінарний контент. Як провідна наукова база даних, вона 

забезпечує доступ до відомих повнотекстових журналів, публікацій та інших цінних ресурсів. 

Academic Search Premier містить бібліографічні дані 17150+ журналів, з яких 15300 

рецензовані, а 4750+ - із повним текстом. PDF-файли до 1975 року доступні майже для 140 

журналів. Понад 2200 активних повнотекстових журналів індексуються в Web of Science або 

SCOPUS. 

MasterFILE Premier-  містить повний текст для майже 1600 періодичних видань, що охоплюють 

загальну довідкову інформацію, бізнес, охорону здоров’я, освіту, загальну науку та багато 

іншого. 

Health Source: Nursing/Academic Edition - повнотекстова база даних, що охоплює 

сестринські та суміжні теми охорони здоров’я. 



MEDLINE надає авторитетну медичну інформацію про медицину, медсестринство, стоматологію, 

ветеринарію, систему охорони здоров’я, доклінічні науки та багато іншого. Створена 

Національною медичною бібліотекою, MEDLINE використовує індексацію MeSH (Medical Subject 

Headings) для пошуку цитат із понад 5600 сучасних біомедичних журналів 60 мовами. 

 

Додаткова інформація про доступні бази даних Платформи EBSCOhost - за посиланням 

https://drive.google.com/drive/folders/1GKrnQzrCj58lMZ0MZ4bCrllh8XS_w5jB  

 

Доступ до баз даних EBSCO надається через пошуковий інтерфейс на платформі EBSCOhost за IP-

адресами установи без введення логіну та пароля – з будь-якого комп’ютера, підключеного  до 

загальної комп’ютерної мережі Інституту. 

Доступ  до інформаційних ресурсів бази – за посиланням http://search.ebscohost.com/  
 
Коротке інформаційне відео українською мовою https://www.youtube.com/watch?v=fSXABHgu_a8  
про алгоритм пошуку наукової інформації та про можливості використання платформи EBSCOhost 
(підготовлено EBSCO Information Services) 
 
EBSCOhost Basic Search - Учебное пособие https://www.youtube.com/watch?v=Cs-t62k4Kss  
Расширенный поиск EBSCOhost -Учебное пособие 
https://www.youtube.com/watch?v=DjKNxqiuwpY  
    

Шановні колеги, активно користуйтеся нагодою 
безкоштовно отримати необхідну вам інформацію! 
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