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В нашому університеті виконуються наукові 
дослідження за такими фаховими напрямками:  

• Механіка деформованого твердого тіла  
• Нанофізика і нанотехнології 
• Одержання і перетворення теплової енергії 
• Використання та утилізація теплової енергії 
• Електромеханічне перетворення та 
передача енергії 
• Енергетика та енергоефективність 
• Нові речовини і матеріали 



OPEN  ACCESS 

•  Дискусія на тему відкритого доступу до результатів 
наукових досліджень триває протягом останніх 20 
років, з того часу, як інтернет почав поширення 
інформації серед масового користувача. Євросоюз 
вже протягом чотирьох років виношує плани 
трансформації існуючої підписної журнальної 
системи в систему журналів відкритого доступу.  

• Повний перехід планується здійснити до 2020 року, 
коли будь-який користувач зможе отримати наукову 
інформацію безкоштовно. 28 січня 2015 року 
Цифрова бібліотека Товариства Макса Планка, який 
є засновником Берлінської декларації щодо 
відкритого доступу до наукових і гуманітарних знань 
(2003), опублікувала свій White Paper. У даному 
документові була обгрунтована трансформація 
підписної журнальної бізнес-моделі в більш дешеву 
бізнес-модель відкритого доступу. 



«Наука в відкритому доступі стає надбанням усього світу…» 



 
«….Наука у відкритому доступі стає надбанням усього 
світу, а не тільки окремої групи вчених, чиї університети … 
мають достатньо ресурсів для передплати елітарніх 
друкованих журналів. 
      Особлива роль  у підтримці Відкритого доступу 
відводиться бібліотекам, як основним власникам 
підписних наукових журналів. 
      Бібліотекарі повинні рекомендувати, розробляти і 
підтримувати механізми вільного поширення наукових 
публікацій, приділяти першочергову увагу навчанню та 
інформуванню своїх користувачів про переваги ВД, 
оперативно подавати інформацію про відкриті наукові 
ресурси в бібліотечних каталогах і базах даних». 



Будапештська ініціатива відкритого доступу 

http://www.budapestopenaccessinitiative.org 

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/


http://www.budapestopenaccessinitiative.org/ 

• У «Будапештській ініціативі відкритого 
доступу» запропоноване  його визначення: 

•  "Під «відкритим доступом» (до рецензованої 
наукової літератури) ми маємо на увазі вільний 
доступ до неї через публічний Інтернет, і право 
кожного користувача читати, завантажувати, 
копіювати, поширювати, роздруковувати, 
шукати або робити посилання на повнотекстові 
статті».  

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/


Багато бібліотек розміщують на своїх сайтах 
корисні посилання.  
 
Це - електронні каталоги (ЕК) інших бібліотек, 
посилання на відкриті бази даних (БД) та 
репозиторії університетів. 
 
Як приклад - на сайті Центральної наукової 
бібліотеки Харківського Національного 
Університету  ім. Каразіна можемо бачити 
посилання до двох ВБД: до свого та інших 
репозитаріїв. 



Посилання на відкриті бази даних на сайтах бібліотек 
http://www-library.univer.kharkov.ua 

 

http://www-library.univer.kharkov.ua/
http://www-library.univer.kharkov.ua/
http://www-library.univer.kharkov.ua/
http://www-library.univer.kharkov.ua/


Посилання на бази даних 
 http://www.library.ukma.edu.ua 



На сайті бібліотеки Могилянської академії представлені 
майже всі відкриті БД, також бази даних з технічних наук. 
 
 arXiv.org  
Архів відкритого доступу вміщує понад 600 тисяч наукових 
публікацій з фізики, математики, комп'ютерних наук, 
інформатики, фінансів та статистики. 
 Архів підтримується Корнельським університетом. 
 
 Або посилання на National Center for Biotechnology 
Information. Шукаємо, наприклад, кісткове 
ендопротезування - bone endoprosthetics. 
 Знаходимо дві книги, 60 анотацій та 42 статті у повному 
обсязі. 
 



National Center for Biotechnology Information  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov 
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Всеукраїнська бібліотека загальнодержавного 
значення, найбільша в країні з технічних галузей знань 
- це Державна науково-технічна бібліотека України 
(ДНТБУ).  
 
З жовтня поточного року ДНТБ України отримала статус 
адміністратора доступу до міжнародних баз даних 

Scopus та Web of Science, а також до бази Derwent 
Іnnovation.  
 
Доступ до цих ресурсів надає можливість українським 
вченим працювати з найбільш актуальною 
інформацією та сприятиме підвищенню якості 
досліджень і розробок у ВНЗ та наукових установах. 



Державна науково-технічна бібліотека України 

http://gntb.gov.ua/ua/ 



     З червня 2017 року ДНТБ України відкрила доступ до 
колекції баз даних наукових дисертацій багатьох країн 
світу.  
 

     Інформаційна система NDLTD (The Networked Digital 
Library of Theses and Dissertation) об'єднує колекції тез 
та текстів дисертацій 36 країн світу та 12 міжнародних 
інформаційних центрів (з них - 176 університетів). 
 
     Загальний обсяг колекції 4900 тис. документів. 
Електронна бібліотека дисертацій включає колекцію 
дисертацій країн СНД (Білорусії, Казахстану, РФ). 
 
      Обсяг колекції більше 900 тис. документів.  



Інформаційна система NDLTD 

(The Networked Digital Library of Theses and Dissertation) 



    Національна бібліотека України ім. Вернадського 
(НБУВ) – головна наукова бібліотека країни.  

 
     На її сайті безліч можливостей для науковців. 
 
     Розглянемо деякі on-лайнові науково-
інформаційні ресурси. 
 
     Повнотекстовий пошук за ключовими словами 
дає результати з наступних баз:         
 наукова електронна бібліотека,   
 автореферати дисертацій,  
 наукова періодика та інших. 



http://www.nbuv.gov.ua/ 



Повнотекстовий пошук в НБУВ 

 



Анотований тематичний навігатор ресурсами Інтернету 

надає пошук за розділами знань  
 



Тематичний інтернет-навігатор - простий пошук  

 

• Техніка. Технічні науки 

• Енергетика. Радіоелектроніка. 
Комп"ютерна техніка 

• Технологія металів. Машинобудування. 
Приладобудування 

• Транспорт 

• Хімічна технологія. Хімічні та харчові 
виробництва 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%96$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%96$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%96$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%96$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%96$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%97$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%97$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%97$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%97$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%97$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%97$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%97$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%9A$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%9A$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%9A$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%9A$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%9A$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%9A$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%9A$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%9E$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%9B$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%9B$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%9B$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%9B$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%9B$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%9B$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%9B$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%9B$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%9B$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=WEBL&P21DBN=WEBL&S21All=<.>RZN=%D0%9B$<.>&S21FMT=fullwebr&Z21ID=


БД Електронні бібліотеки та інформаційні ресурси 
 http://www.nbuv.gov.ua/node/508 

 

БД «Електронні бібліотеки та інформаційні ресурси» дає чудове 
посилання на декілька баз даних вільного доступу з енергетики. 

http://www.nbuv.gov.ua/node/508


 
Electrical Engineering, Measurement and 
Control Technology (EZB) - сайт, на якому 
представлена електронна бібліотека 
журналів при бібліотеці університету 
Регенсбурга, що містить публікації з питань 
електротехніки, вимірювання та управління 
технологіями.  
 
    Статті частково надани у вільному доступі. 



Electrical Engineering, Measurement and Control Technology 

(EZB) 
 http://rzblx1.uniregensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=ZN 

 

http://rzblx1.uniregensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=ZN
http://rzblx1.uniregensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=ZN


     SciTech - база даних науково-технічної інформації 

Департаменту енергетики США, яка забезпечує 
вільний доступ до більш ніж 260 тисяч 
повнотекстових документів і бібліографічних 
посилань (матеріали конференцій, журнальні статті, 
книги, дисертації, патенти).  
     Також висвітлює дослідження в галузі фізики, хімії, 
біології, екології, енергозберігаючих технологій, 
інженерних, комп'ютерних та інформаційних наук, 
поновлювання джерел енергії та інших тем, що 
представляють інтерес у зв'язку з місією DOE. 
     Хронологічно охоплює період з 1991 року до 
сьогодення. 



SciTech Connec  
https://www.osti.gov/scitech/ 



    Електронна бібліотека з атомної 
енергетики WWER входить до бази знань з 
атомної науки і техніки некомерційного 
підприємства "Російська асоціація ядерної 
науки та освіти" (РАЯНО) та містить 
документи з теорії та історії атомної 
енергетики.  
    Всі книги поширюються безкоштовно і 
призначені виключно для приватного 
некомерційного використання в 
просвітницьких цілях. 



Електронна бібліотека з атомної енергетики WWER 
 http://lib.wwer.ru/ 



     Електронний інформаційний ресурс 
«Наукова періодика України» містить 454 
журнали, 5.581 випуск, 117.206 статей, 
31.188.406 переглядів, 49.725.943 
завантаження.  
      Налагоджено повнотекстовий пошук 
наукових публікацій у форматі PDF.  
       У розділі «Відділення фізико-технічних 
проблем матеріалознавства» можно 
проводити пошук за ключовим словом, 
автором, назвою, темою…. 



Ресурс «Наукова періодика України»  

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

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


      Всі дослідні інститути НАН України 
на своїх сайтах посилаються на:  
- галузеві публікації в інтернеті,  
- свої видання,  
- статті співробітників (репозиторії),  
- каталоги найбільших бібліотек,  
- впливові іноземні журнали і 
- бази даних вільного доступу. 





Фізико-технічний інститут низьких температур 
 ім. Б. І. Вєркіна Національної академії наук України 
надає безкоштовний доступ до архіву наукових 
журналів інституту, та має посилання на наступні 
джерела: 
- публікації з фізики і математики в Інтернеті; 
- матеріали які видаються фізичними і 
математичними товариствами Америки і Європи; 
- найбільш вагомі закордонні видання; 
- інформаційні системи електронного друку 
наукової інформації з фізикі; 
- журнали, що видаються інститутом Іоффе. 

 
Доступ надається без реєстрації та безкоштовно. 





     
 
 

         У науковому пошуку також корисні 
освітні ресурси. 
 
     Наприклад, російський ресурс «Єдине 
вікно" містить не тільки учбові матеріали, 
 а й наукові та фундаментальні праці і 
статті, які можна вибрати за допомогою 
фільтрів.  



Освітні ресурси 

http://window.edu.ru/library 

http://window.edu.ru/library


 

http://sbiblio.com/biblio/default.aspx 

Ось чудовий приклад освітнього сайту. 
 Крім підручників і монографій він має активні посилання на он-лайн бази відкритого 

доступу та пошуковик. 
 
 

http://sbiblio.com/biblio/default.aspx
http://sbiblio.com/biblio/default.aspx


The Networked Digital Library of Theses and Dissertations 

http://open-education.net/libraries/zarubezhnye-dissertatsii-v-otkrytom-dostupe/ 
Ця система забезпечує пошук повнотекстових дисертацій відкритого доступу або надає 

відомості про дисертації обмеженого доступу серед чотирьох мільйонів документів. 
Призначена для самостійного пошуку. 

http://open-education.net/libraries/zarubezhnye-dissertatsii-v-otkrytom-dostupe/
http://open-education.net/libraries/zarubezhnye-dissertatsii-v-otkrytom-dostupe/
http://open-education.net/libraries/zarubezhnye-dissertatsii-v-otkrytom-dostupe/
http://open-education.net/libraries/zarubezhnye-dissertatsii-v-otkrytom-dostupe/
http://open-education.net/libraries/zarubezhnye-dissertatsii-v-otkrytom-dostupe/
http://open-education.net/libraries/zarubezhnye-dissertatsii-v-otkrytom-dostupe/
http://open-education.net/libraries/zarubezhnye-dissertatsii-v-otkrytom-dostupe/
http://open-education.net/libraries/zarubezhnye-dissertatsii-v-otkrytom-dostupe/
http://open-education.net/libraries/zarubezhnye-dissertatsii-v-otkrytom-dostupe/
http://open-education.net/libraries/zarubezhnye-dissertatsii-v-otkrytom-dostupe/
http://open-education.net/libraries/zarubezhnye-dissertatsii-v-otkrytom-dostupe/
http://open-education.net/libraries/zarubezhnye-dissertatsii-v-otkrytom-dostupe/


     Сайт для  магістрантів, аспірантів, 
докторантів і викладачів ВНЗ України, 
Казахстану, Білорусі, інших країн ближнього 
та далекого зарубіжжя.  
 
      Сайт  вміщує велику кількість джерел з 
питань охорони праці, інформатики, 
машинобудування, металообробки, 
металургії, харчової промисловості, 
приладобудування та інших технічних 
дисциплін. 



http://www.twirpx.com/about/ 

 

 

http://www.twirpx.com/about/
http://www.twirpx.com/about/


  
 http://www.twirpx.com/about/  

Бібліотека учбової та наукової літератури. 
 
 Це багатопрофільний ресурс, який має 
достатньо літератури з питань: 
- штучного інтелекту, 
-  промислових роботів, 
-  радіоелектроніки, 
-  схемотехніки, 
-  електротехніки, 
-  енергетики та інших технічних галузей. 

http://www.twirpx.com/about/


http://padaread.com/ 

http://padaread.com/


http://techlibrary.ru/bookpage.htm 

• Книги з техніки розташовані за алфавітом 
прізвищ авторів і назв робіт. 

 

• Також є вказівка на об`єм і формат файлу.  

 

• Разом книг у книгосховищі – 15506 

http://techlibrary.ru/bookpage.htm


Технічна бібліотека on-line 
http://techlibrary.ru/bookpage.htm 

 

http://techlibrary.ru/bookpage.htm
http://techlibrary.ru/bookpage.htm


http://rutracker.org/ 

Сайт не розповсюджує і не зберігає електронні версії робіт, 
а лише надає доступ до каталогу посилань  
на торрент-файли, що створює користувач. 

 



http://osvarke.info/ 

Тут можна знайти журнали, книги, нормативу 
документацію з автоматики, машинобудування, 

енергетики, електротехніки, зварювання. 



http://electrical-engineering.ru/index.html 



Каталог електронних журналів відкритого доступу 
Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

http://www.doaj.org 

 

Безоплатні електронні ресурси з 
різноманітної тематики, у т.ч. науково-
технічні статті або реферати. Понад 9800 
журналів; понад 1,6 млн. статей 
(англійською, іспанською, португальською, 
французькою, китайською, японською). 

 

http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/


Directory of Open Access Journals 

https://doaj.org/ 



https://sci-hub.cc/ 



https://sci-hub.cc/ 

• Згідно з результатами дослідження Деніеля С. Гіммельштейна і 
команди, відомий піратський ресурс Sci-Hub може забезпечити 
миттєвий доступ до 2/3 усіх наукових статей, що становить понад 85% 
від усіх робіт опублікованих у журналах, які доступні на умовах 
передплати.  

 

• Понад 97% журнальних статей великих популярних видавців, таких як, 
Elsevier, нелегально зберігаються на серверах Sci-Hub і доступні там 
абсолютно безкоштовно. Більш того, 31% статей, які не охоплює Sci-Hub 
– публікації, якими ніхто не цікавиться. 

 

•  Таким чином, Sci-Hub пропонує дослідникам безкоштовний доступ до 
майже усіх потрібних наукових документів.  



Конституція України 

Стаття 34. Кожному гарантується право на 
свободу думки і слова, на вільне вираження 
своїх поглядів і переконань. Кожен має 
право вільно збирати, зберігати, 
використовувати і поширювати інформацію 
усно, письмово або в інший спосіб – на свій 
вибір. 



Дякую за увагу! 

Койсіна Світлана Володимирівна 

зав.сектора НТБ НТУ «ХПІ», 

707-66-47, mba@khpi.edu.ua 

 


