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7 жовтня 2015 року в Інституті людини відбувся семінар «Використання бази 

даних EBSCO», організований фахівцями бібліотеки Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

Участь у заході взяли викладачі, аспіранти та студенти Інституту людини. 

 

 

 
 



Учасники семінару дізналися, що в локальній мережі університету відкритий доступ до  

EBSCOhost – служби, що надає доступ до баз даних англомовних періодичних видань. 

В EBSCO включені як нові номери журналів, так і архів – для деяких видань - до 1950-х років. 

Період доступу:  з 1 квітня 2015 року. 

  

Відкриті наступні бази даних: 

1. Academic Search Premier – багатопрофільна база даних містить повні тексти наукових журналів з 

різних областей знань (історія, освіта, комп’ютерні науки, психологія та інші) 

2. Business Source Premier – журнали з бізнесу та економіки 

3. Regional Business News – повнотекстові матеріали регіональних видань з бізнесу (США) 

4. Master File Premier – науково-популярна періодика 

5. Newspaper Source – включає повні тексти міжнародних та національних газет США 

6. Health Source - Consumer Edition – найбільш повний збірник даних з охорони здоров'я, доступний для 

бібліотек в усьому світі 

7. AHFS Consumer Medication Information – визнаний стандарт інформації з лікарських засобів для 

пацієнтів, доступний англійською та іспанською мовами. 

8. Health Source: Nursing/Academic Edition – база даних містить близько 550 повнотекстових наукових 

журналів з багатьох медичних дисциплін 

9. MEDLINE – інформація з медицини, догляду за хворими, стоматології, системи охорони здоров'я, 

доклінічних досліджень та безлічі інших питань. 

10. ERIC – література з освіти та суміжних дисциплін 

11. Library, Information Science & Technology Abstract (LISTA) – бібліотечна справа, каталогізація, 

бібліометрика, інформаційний пошук та багато іншого 

12. GreenFILE – пропонує докладну інформацію, що розкриває всі аспекти впливу людини на 

навколишнє середовище. 

13. Teacher Reference Center – містить покажчик і короткі реферати 280 популярних журналів для 

викладачів та адміністраторів навчальних закладів. 

14. European Views of the Americas - 1493 to 1750 – представляє хронологічний опис робіт, виданих у 

Європі в 1493-1750 роках і присвячених Америці, є авторитетним джерелом біографічної інформації, 

популярним серед вчених усього світу. 

   

Шляхи доступу: 

веб-сайт бібліотеки > закладка «Е-ресурси» > EBSCOhost, або натиснути на банер EBSCOhost на сайті 

бібліотеки (університету). 

 

Інструкції користувача EBSCOhost 

Завантажити тут  

Інструкція користувача EBSCOhost (Київський університет імені Бориса Грінченка)  

 

 

 

 

Дякуємо працівникам бібліотеки за цікавий семінар, а керівництву університету – за 

можливість розширення доступу до зарубіжних наукових досліджень! 

https://docs.google.com/a/kubg.edu.ua/forms/d/1NJolD3zo674mXQqjxpS_4KoTwmuW9-AGUipeQwXhP8w/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/a/kubg.edu.ua/forms/d/1NJolD3zo674mXQqjxpS_4KoTwmuW9-AGUipeQwXhP8w/viewform?edit_requested=true
http://support.ebsco.com/training/lang/ru/ru.php
http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/RU_EhostUsrGuide0906.pdf
http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0_newKubg.pdf
https://docs.google.com/a/kubg.edu.ua/forms/d/1NJolD3zo674mXQqjxpS_4KoTwmuW9-AGUipeQwXhP8w/viewform?edit_requested=true

