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ПОШУК НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Сергій Назаровець 



Лапідарний лінивчик-практикум, створений бібліотекарем для бібліотекарів, знайо-
мить з відкритими інформаційними онлайновими ресурсами та базовими методика-

ми пошуку наукових та навчальних документів у мережі Інтернет. 
 

Short crib-practicum, created by librarian for librarians, introduces open online infor-
mation resource and basic methods of finding scientific and educational documents on 

the Internet. 
 
 

В оформленні обкладинки використано роботу Charles Christian Nahl, August Wen-

deroth “Miners in the Sierras”. 



Мені потрібен червоний підручник з математики? 

Звернімось по допомогу до пошукової системи Google – використовуємо «Пошук зо-
бражень». Введемо запит математика і оберімо потрібний колір. Виявляється, що 
червоний підручник з математики, це, наприклад: Барковський В.В., Барковська 
Н.В. Вища математика для економістів: 5-те вид. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літе-
ратури, 2010. – 448 с. Перейшовши на сайт зображення відразу можемо перевірити 
чи бува не знайдеться повнотекстовий документ. 

 
Також додатково спробуйте провести пошук у Google задавши в умовах потрібний 

формат. Наприклад, для пошуку файла в pdf-форматі: вища математика для еконо-

містів filetype:pdf. Якщо сайт видався Вам доволі інформативним, можна продовжи-

ти пошуки виключно на цьому сайті. Приміром намагатимемось знайти ще кілька пі-

дручників з математики: site:адреса сайту математика. 

https://www.google.com.ua/
https://www.google.com.ua/imghp?hl=uk&tab=wi
https://www.google.com.ua/imghp?hl=uk&tab=wi
https://www.google.com.ua/


За допомогою Google можна віднайти будь-яку інформацію у 

WWW? 

Багато веб-сторінок Всесвітньої павутини не індексується пошуковими системами. 

Ця частина тенет називають глибокий, або невидимий веб. Доступ до таких сторінок 

часто можна отримати лише провівши пошук безпосередньо на сайті, де розміщено 

інформацію. Хоча точні обсяги невидимого вебу невідомі, існує думка, що він у 400-

550 разів більший за видимий веб і його розміри постійно зростають. 



Я знайшов потрібну статтю, але доступ до неї платний. Чи 

можу я її ще якось отримати? 

Існують спеціальні пошукові системи, що спеціалізуються саме на пошуку наукових 
документів. Прикладом таких систем можуть слугувати Google Академія, або Scirus. 

 
Припустімо, що нам потрібно отримати повний текст дослідження: 
 
C. ANCEY, A. C. DAVISON, T. BÖHM, M. JODEAU and P. FREY (2008). Entrainment and motion of coarse particles 

in a shallow water stream down a steep slope. Journal of Fluid Mechanics, 595, pp. 83-114. 

 
На сайті видавця за це просять $20! Не поспішаймо братися за кредитку, а спробуй-

мо провести відповідний пошук у Google Академія. Виявиться, що текст потрібного 

нам дослідження знаходиться у відкритому доступі на сайті Федеральної політехніч-

ної школи Лозанни. 

http://scholar.google.com.ua/
http://www.scirus.com/
http://journals.cambridge.org/abstract_S0022112007008774
http://journals.cambridge.org/abstract_S0022112007008774
http://infoscience.epfl.ch/record/164644/files/Entrainment%20...,%20j.%20fluid%20mech,%202008,%20vol.%20595,%2083-114.pdf?version=1
http://infoscience.epfl.ch/record/164644/files/Entrainment%20...,%20j.%20fluid%20mech,%202008,%20vol.%20595,%2083-114.pdf?version=1


Усі вільно доступні наукові документи розміщено в Мережі з 

порушенням авторських прав? 

У наш час серед комерційних видавництв, некомерційних організацій, приватних 
осіб все більшого поширення набуває ініціатива Відкритого доступу (Open Access) – 
практики надання необмеженого і постійного доступу до наукових документів через 
мережу Інтернет (безкоштовно, без ліцензійних обмежень і без порушення авторсь-
ких прав). Існує два основних каналів поширення документів відкритого доступу: зо-
лотий шлях – публікація статей у рецензованих журналах відкритого доступу, і зеле-
ний шлях – архівування наукових документів вченими на власних, чи інституційних 
веб-сайтах. 

Найважливіші документи на підтримку ініціативи Відкритого Доступу: 
 
Budapest Open Access Initiative  

Bethesda Statement on Open Access Publishing 

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities 

Кримська Декларація Відкритого Доступу 

http://www.soros.org/openaccess
http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung/
http://www.elibukr.org/uk/novini/krimska-deklaraciya-vidkritogo-dostupu.html


Як знайти журнал відкритого доступу? 

Найповнішу інформацію про видання, як правило, можна віднайти на сайті видавни-

цтва. Для полегшення процедури пошуку, варто звернутися до спеціалізованих сай-

тів, що містять списки представлених у тенетах періодичних видань: 

Genamics JournalSeek – політематична онлайнова база даних періодичних видань. 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) – каталог журналів відкритого доступу. 

PubMed Central – повнотекстова база даних наукової літератури з біомедичних і природничих наук. 

Наукова періодика України – електронні копії вітчизняних періодичних друкованих наукових фахових ви-

дань. 

http://journalseek.net/
http://www.doaj.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals
http://www.nbuv.gov.ua/portal/


Як знайти документ у відкритих електронних архівах? 

У світі стрімко зростає кількість відкритих інституційних електронних архівів 

(репозитаріїв). Для зручності користувачів складено списки репозитаріїв та розроб-

лено інструменти, що дозволяють здійснювати централізований пошук у відкритих 

електронних архівах: 

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

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

BASE – система пошуку у репозитаріях. 

Система пошуку у відкритих архівах України – система пошуку у репозитаріях України. 

http://www.opendoar.org/index.html
http://roar.eprints.org/
http://www.base-search.net/
http://www.oai.org.ua/index.php/index


У відкритому доступі як правило розміщують лише статті? А 

книги? 

У відкритому доступі можна віднайти різні типи наукових та навчальних матеріалів. 

Для пошуку електронних книг також укладено спеціальні каталоги та створено спеці-

алізовані пошукові системи: 

Directory of Open access Books – світовий каталог книг у відкритому доступі. 

eBdb – російськомовна спеціалізована пошукова система електронних книг. 

Поиск электронных книг – російськомовна пошукова машина навчальної літератури. 

Google Books – сервіс, що дозволяє повнотекстовий пошук всередині книг та журналів, які компанія 

Google сканує та розміщує у своїй базі даних. 

http://www.doabooks.org/
http://www.ebdb.ru/
http://www.poiskknig.ru/index.html
http://books.google.com.ua/


Чи можна так само легко знайти тексти дисертаційних робіт? 

Багато відкритих електронних архівів наповнюються текстами дипломних робіт, ди-

сертацій та авторефератів дисертацій. Деякі країни мають загальнонаціональні архі-

ви дисертаційних робіт у яких також зберігаються дані з університетських репозито-

ріїв: 

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

DART-Europe – портал європейських дисертацій та авторефератів. 

Електронна бібліотека авторефератів дисертацій – пошук у електронній бібліотеці 
авторефератів дисертацій України. 

Theses Canada Portal – канадський електронних архів дисертацій та авторефератів. 

http://thumper.vtls.com:6090/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD_EX&P21DBN=ARD&S21CNR=20&Z21ID=
http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescanada/index-e.html


Чи можна взяти участь у конференції «не виходячи з дому»?  

Ідея подібних конференцій проста – це передусім можливість участі для тих, хто з 

різних причин не зміг бути безпосередньо присутнім на конференції. На платфор-

мах, що підтримують відкриті електронні конференції, як правило, доступні повні 

тексти доповідей, презентації, плакати, дискусії etc.  

 

Серед вдалих прикладів подібних конференцій слід відзначити TED (Technology, En-
tetainemnt, Design) – щорічна конференція, що присвячена «Ідеям вартим поши-
рення». 

http://www.ted.com/


Знайшов кілька англомовних статей, але у мене кепсько з 

іноземною… Окрім Перекладача Google можете щось пора-

дити? 

Реферативні журнали (РЖ) публікують реферати наукових робіт та інші вторинні ін-

формаційні матеріали у взаємозв'язку з довідково-пошуковим апаратом, що містить 

зміст, рубрикацію видання і допоміжні покажчики.  



Більшість технологічної інформації можна знайти лише у 

патентах. Чи доступна патентна інформація у Мережі? 

У тенетах достатньо відкритих джерел, що надають достовірні відомості про патенти 

(документи, що засвідчують авторство на винахід та виключне право на його вико-

ристання протягом певного строку) опублікованих національними та міжнародними 

патентними бюро: 

PATENTSCOPE – повнотекстовий пошук у міжнародних опублікованих заявках на патент від Всесвітньої 
організація інтелектуальної власності. 

Espacenet – вільнодоступний інструмент Європейського патентного відомства для пошуку у мережі євро-
пейських патентних баз даних. 

United States Patent and Trademark Office (USPTO) – повнотекстова база даних патентного відомства США. 
Компанія Google підписала угоду з USPTO і також забезпечує доступ до бази USPTO через Google Patents. 

Цифрова патентна бібліотека України – вітчизняний сервіс, що забезпечує оперативний доступ до елект-

ронних патентно-інформаційних ресурсів. 

http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html
http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp
http://www.google.com/patents
http://library.ukrpatent.org/


Як здійснити пошук патентів за тематикою? 

В Україні для класифікування патентних 
документів застосовується українська вер-
сія Міжнародної патентної класифікації 
(МКП). Кожен патентний документ має 
класифікаційний індекс МПК із зазначен-
ням галузі техніки, до якої належить вина-
хід. Для більш докладного інформування, 
документу може бути присвоєно кілька ін-
дексів. МПК охоплює всі галузі знань, об'є-
кти яких можуть підлягати захисту охорон-
ними документами. Для конкретизації га-
лузі існує п'ять основних рівнів ієрархії. По-
дальше уточнення відбувається шляхом 
підпорядкування одних підгруп іншим. 

http://library.ukrpatent.org/fund?fund=6&section=2


Чи можна в Інтернеті знайти навчальні матеріали для самоосвіти?  

Так, Відкриті освітні ресурси (Open Educational Resources) – підручники, інтерактивні 

курси, тести, мультимедіа, програмне забезпечення та інші навчальні матеріали роз-

міщено в мережі Інтернет без обмежень щодо їх подальшого використання.  

MIT OpenCourseWare (MIT OCW) –  навчальні матеріали Массачусетського технологічного інституту.  
 
WikiEducator – платформа для спільного використання та створення відкритих освітніх ресурсів. 
 
OpenLearn – відкрита навчальна платформа від Open University. 

http://ocw.mit.edu/index.htm
http://wikieducator.org/
http://openlearn.open.ac.uk/
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http://www.google.com/insidesearch/searcheducation/index.html
http://tmtpo.ru/box/Системы%20поиска.pdf
http://www.findingdulcinea.com/guides/Foreign-Language/Russian/Guide-to-Web-Search.pg_03.htm
http://www.findingdulcinea.com/guides/Foreign-Language/Russian/Guide-to-Web-Search.pg_03.htm
http://matphys.rpd.univ.kiev.ua/downloads/courses/hardsoftware/Google_Search_Ukrainian.pdf
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/info/sci-edu/PolyaninZhurov2007.htm
http://www.abc.chemistry.bsu.by/lit/Rahoisha_2011.pdf
http://www.abc.chemistry.bsu.by/lit/Rahoisha_2011.pdf
http://www.ict.edu.ru/ft/004823/internet.pdf


ЗМІСТ 
Мені потрібен червоний підручник з математики? 
За допомогою Google можна віднайти будь-яку інформацію у WWW? 
Я знайшов потрібну статтю, але доступ до неї платний. Чи можу я її ще якось отримати? 
Усі вільно доступні наукові документи розміщено в Мережі з порушенням авторських 
прав? 
Як знайти журнал відкритого доступу? 
Як знайти документ у відкритих електронних архівах? 
У відкритому доступі як правило розміщують лише статті? А книги? 
Чи можна так само легко знайти тексти дисертаційних робіт? 
Чи можна взяти участь у конференції «не виходячи з дому»?  
Знайшов кілька англомовних статей, але у мене кепсько з іноземною… окрім Переклада-
ча Google можете щось порадити? 
Більшість технологічної інформації можна знайти лише у патентах. Чи доступна патентна 
інформація у Мережі? 
Як здійснити пошук патентів за тематикою? 
Чи можна в Інтернеті знайти навчальні матеріали для самоосвіти?  
 
Додаткова література 


