
ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ТА ПОСЛУГИ 

НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ПНУ



2

Центр учбової літератури.

Повний доступ до передплаченого пакету доступний 

в мережі університету(логін - pnu, пароль - library).

http://culonline.com.ua/
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Електронна повнотекстова колекція авторефератів дисертацій 

(1998 - 2011 рр.)

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD_EX&P21DBN=ARD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=
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Ukraine-Analysen

Повнотекстовий доступ. Архів з 2006 року. 

Також є інформація про інші держави.

https://www.laender-analysen.de/ukraine-analysen/archiv/
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LIBRARIA. АРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ ОНЛАЙН

https://libraria.ua/


6
ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ДО 28904 ДОКУМЕНТІВ

Електронний архів Українського визвольного руху

http://avr.org.ua/
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JourmalTOC

Безкоштовний сервіс пошуку статей з важливих 

академічних журналів світу. Готова систематична картотека 

статей: розписані 23,176 назви журналів від 2051 

видавництв світу (серед яких Elsevier, Springer-Verlag, 

Taylor & Francis, John Wiley and Sons, SciELO, Sage 

Publications, Redalyc, Walter de Gruyter, RMIT Publishing, 

Inderscience Publishers, Project MUSE, Hindawi, Cambridge 

University Press, Emerald, Oxford University Press та ін. В 

тому числі ж 6000+ журналів відкритого доступу. 

http://www.journaltocs.ac.uk/about.php


8

Міжнародне видавництво Springer Nature

Ця база даних, дає можливість отримати доступ до повнотекстових 

ресурсів порталу Springer Link, а саме: журналів Springer 1997-2020 рр. та 

електронних книг Springer 2017 р. Відтепер усі передплачені 9662 назви 

книг доступні українським користувачам назавжди.

https://link.springer.com/


9

Bentham Science

Bentham Science видає науково-технічні та медичні журнали та 

електронні книги. Загалом – це понад 120 академічних журналів на 

основі передплати та понад 60 журналів з відкритим доступом.

https://www.eurekaselect.net/
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ScienceDirect

Понад 1,4 млн статтей у відкритому доступі

https://www.sciencedirect.com/
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Scopus

Наукометрична база даних.

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
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Web of Science

Наукометрична база даних.

https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search
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Єдиний логін та пароль

Для налаштування віддаленого доступу скористайтеся Інструкцією >>>.

https://drive.google.com/file/d/1tXBnl8DrcvGIrcbGuNl-QUTRCfPLnLjk/view
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Єдиний логін та пароль
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Master Journal List

https://mjl.clarivate.com/home?mm=
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Journal finder

https://journalfinder.elsevier.com/


17

Українські журнали в Scopus та WoS

https://openscience.in.ua/ua-journals
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Українські журнали категорії А та Б

https://openscience.in.ua/ab-journals
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Інші ресурси

Бібліотека Інституту проблем сучасного мистецтва - повний доступ до видань.

Електронні ресурси (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського) (Наукова

електронна бібліотека; Наукова періодика України; Автореферати дисертацій; Цифрова

бібліотека історико-культурної спадщини; Електронна колекція газет; Електронна колекція

карт; Інформаційно-аналітичні матеріали; Спеціалізовані е-бібліотеки; Електронні

виставки)

Електронна бібліотека Парламентської бібліотеки України імені Ярослава

Мудрого (культурологія, етнографія, мистецтво, заклади культури)

Електронний архів Наукової бібліотеки ім. Максимовича КНУ Т. Шевченка - вісники,

повнотекстові дисертації, стародруки, творча спадщина М.П.Драгоманова, творча

спадщина М.О.Максимовича і ін.

Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія», що 

накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний 

доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та 

студентів Університету.

Антропос - інституційний репозитарій Наукової бібліотеки Львівського

національного університету ім. І. Франка (відкритий електронний проект Центру

гуманітарних досліджень і Наукової бібліотеки Львівського національного університету

імені Івана Франка. У відкритому гуманітарному архіві "Антропос" розміщуються

повнотекстові наукові матеріали гуманітарного характеру, зокрема дослідницькі статті,

розвідки, також рецензії, презентації, розділи з книжок, авторські твори та післявидавничі

тексти від різних українських наукових товариств та видавництв)

http://mari.kiev.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/
http://elib.nplu.org/index.html
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/opis.php3
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/
http://www.anthropos.net.ua/jspui/


20

Хрестоматії

4503 - позиції

http://lib.pnu.edu.ua/elibrary-res.php?a=%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F&nom=2
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Репозитарій ПНУ

10 201 - запис

http://lib.pnu.edu.ua:8080/
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Визначення індексу УДК

https://docs.google.com/forms/d/1_4r7ZheIeoB4sC6wlw9EZhKua_u5vMIvujHOcNm_aFY/viewform?edit_requested=true
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Отримання окремих сторінок видання у відсканованому вигляді. 

https://docs.google.com/forms/d/12tnIfoONzGnOg03232iK1F001htKnEL26qsrUmneWO4/viewform?edit_requested=true
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Віртуальна довідка

http://lib.pnu.edu.ua/dovidka.php
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lib.pnu.edu.ua

http://lib.pnu.edu.ua/index.php

