
Перелік науково-технічних баз даних  

та довідкових ресурсів, 

до яких надається безоплатний доступ в мережі Інтернет 
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№ 

п/п 
Назва вебресурсу Зміст. Гіперпосилання 

1 2 3 

Політематичні бази даних та пошукові системи 

 

1 arXiv arXiv (Cornell University 

Library) 

Науково-технічні видання з багатьох наукових 

галузей (фізики, біології, економіки тощо)  

http://arxiv.org  

 

2 Asian Network for Scientific 

Information 

 

51 рецензований журнал, що охоплюють всі галузі 

науки, техніки і медицини 

https://www.ansinet.com/journals.php/  

 

3 BASE (Bielefeld Academic Search 

Engine) 

 

Пошукова система, що спеціалізується на пошуку 

наукових документів відкритого доступу в Інтернеті. 

Оператором BASE є бібліотека університету 

Білефельд (Німеччина) 

http://www.base-search.net 

 

4 Bentham Open Діючий електронний ресурс з 13 науковими 

дисциплінами біологічних наук, хімії, медицини 

тощо, які представлені у 41 журналі 

http://benthamopen.com/index.php/   

https://benthamopen.com/browse-by-title/A/1  

 

5 CiNii 

 

 

Повні тексти статей, книг та дисертацій 

університетських бібліотек Японії та Національної 

парламентської бібліотеки Японії 

https://ci.nii.ac.jp  

 

6 Elektronische 

Zeitschriftenbibliothek EZB 

(Electronic Journals Library) 

Електронна бібліотека журналів при бібліотеці 

університету Регенсбурга. Понад 60 тисяч 

безкоштовних журналів із різних галузей науки, 

економіки та техніки 

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit  

 

Посилання на англійську версію електронного 

пошуку 

http://ezb.uni-regensburg.de/?lang=en/  

 

7 Google Book Search Містить колекцію оцифрованих книг. База даних 

корисна для перевірки та пошуку цитувань 

http://books.google.com  

 

 

 

 

 

http://arxiv.org/
https://www.ansinet.com/journals.php/
http://www.base-search.net/
http://benthamopen.com/index.php/
https://benthamopen.com/browse-by-title/A/1
http://ci.nii.ac.jp/en/
https://ci.nii.ac.jp/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit
http://ezb.uni-regensburg.de/?lang=en/
http://books.google.com/
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8 Google Scholar Анотації книг, реферати, статті різної тематики. 

Безкоштовна наукова система з наукових публікацій 

http://scholar.google.com/   

 

9 Growing Science Publishing 

Company 

 

Рецензовані журнали з різних наукових дисциплін, 

економіки, сільського господарства, медицини та 

технологій  

http://growingscience.com   

 

10 HighWire Press (Stanford 

University, USA) 

Реферати та повні тексти статей з журналів різних 

галузей знань 

http://portal.highwire.org/lists/browse.dtl/   

 

11 Japan Science and Technology 

Information Aggregator, Electronic  

(J-STAGE) 

Понад 2000 наукових журналів (понад 4,6 млн. 

статей) з різних галузей знань 

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/  

 

12 MDPI (Molecular Diversity 

Preservation International) 

 

Журнали, які видаються MDPI з 1996р., зокрема: 

«Molecules», «International Journal of Molecular 

Sciences», «Sensors» та інші 

https://www.mdpi.com/  

 

13 OA publishing at Nicolaus 

Copernicus University 

 

Періодичні видання університету Миколи Коперника 

(Польща) у сфері гуманітарних, математичних, 

природничих та соціально-економічних наук  

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/index/about/   

 

14 Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United 

States of America (PNAS) 

Матеріали передових досліджень; новини науки; 

коментарі; огляди; статті з фізики, біології, хімії, 

фармакології, математики, астрономії, комп’ютерних 

наук та інженерії 

 http://www.pnas.org/ 

 

15 Public Library of Science One (PloS) 

 

 

Реферати та повні тексти статей з питань медицини, 

біотехнологій, хімії, фізики та екології 

http://journals.plos.org/plosone  

 

16 PubMedCentral (PMC) 

 

Відкритий повнотекстовий архів літератури з 

біомедичної та біологічної наук в Національній 

медичній бібліотеці Національного інституту 

здоров'я США (NIH / NLM). Містить понад 7,6 млн. 

статей 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/about/openftlist.html/  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/   

 

17 SAGE Publications 

 

 

Колекція журналів з біології, хімії, медицини тощо  

http://journals.sagepub.com/home/sgo/  

 

 

 

 

http://scholar.google.com/
http://growingscience.com/ijiec/journals.html
http://growingscience.com/ijiec/journals.html
http://growingscience.com/
http://portal.highwire.org/lists/browse.dtl/
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/
http://www.mdpi.com/home/
http://www.mdpi.com/home/
https://www.mdpi.com/
http://apcz.pl/
http://apcz.pl/
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/index/about/
http://www.pnas.org/
http://journals.plos.org/plosone
http://www.pubmedcentral.nih.gov/about/openftlist.html/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://journals.sagepub.com/home/sgo/
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18 The Scientific World Journal 

(Hindawi Publishing Corporation) 

Електронний ресурс містить публікації з 81 галузі 

знань 

http://www.hindawi.com/journals/tswj/about  

 

19 Taylor & Francis Open Access 

 

Публікації наукових досліджень з 1798 року, які 

охоплюють 165 найменувань періодичних видань 

https://tandfonline.com/openaccess/openjournals/ 

 

20 WorldWideScience.org Безоплатний електронний ресурс з доступом до 

національних та міжнародних науково-технічних баз 

даних та порталів з понад 70 країн світу 

http://worldwidescience.org/indextext.html/ 

 

21 Каталог електронних журналів 

відкритого доступу Directory of 

Open Access Journals (DOAJ) 

Безоплатні електронні ресурси з різноманітної 

тематики, у т.ч. науково-технічні статті або 

реферати. 17 380 тис. журналів; 7 056 714 млн. 

статей (англійською, іспанською, португальською, 

французькою, китайською, японською мовами) 

http://www.doaj.org/  

 

22 Наукова електронна бібліотека 

The Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) 

Охоплює колекцію наукових журналів з Бразилії та 

інших країн Латинської Америки і Карибського 

басейну, Португалії та Іспанії. Майже 1300 журналів; 

майже 750 тис. статей 

https://www.scielo.org/en/journals/list-by-subject-area/ 

 

Медицина, біологія 

23 AME Publishing 

 

60 наукових медичних журналів, які охоплюють різні 

галузі медицини 

https://www.amegroups.cn/app/sciJournals-en-US/  

 

24 American Journal of Botany (AJB) 

 

Матеріали досліджень з 1914 року по 2023 рік в усіх 

галузях біології рослин 

https://www.jstor.org/journal/americanjbotany/  

 

25 arXiv (Cornell University Library) Безоплатний доступ до статей з питань біології 

http://arxiv.org/archive/q-bio/  

 

26 BioMed Central Електронні журнали з питань медицини та біології 

http://www.biomedcentral.com  

 

27 Bookshelf Надає безоплатний доступ до книг та документів з 

біології та медицини 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/ 

 

28 dbSNP База даних однонуклеотидних поліморфізмів (SNPs) 

та комплексних невеликих варіацій 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp  

 

 

http://www.hindawi.com/journals/tswj/about
https://tandfonline.com/openaccess/openjournals/
http://worldwidescience.org/indextext.html/
http://www.doaj.org/
https://www.scielo.org/en/journals/list-by-subject-area/
http://www.amepc.org/index/about/journals
https://www.amegroups.cn/app/sciJournals-en-US/
https://www.jstor.org/journal/americanjbotany/
http://arxiv.org/archive/q-bio/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp


4 

 

1 2 3 

29 Elektronische 

Zeitschriftenbibliothek EZB 

(Electronic Journals Library) 

Електронна бібліотека журналів при бібліотеці 

університету Регенсбурга. Публікації з питань 

медицини 

http://rzblx1.uni-

regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7

&lang=en&notation=WW-YZ/  

 

30 Free Medical Journals Каталог медичних журналів частково відкритого 

доступу, що містить посилання на більш ніж 900 

сайтів медичних журналів в електронній формі 

http://www.freemedicaljournals.com/  

 

31 Indian Traditional Knowledge 

Digital Library (Цифрова 

бібліотека традиційних знань Індії 

TKDL) 

Бібліотеку TKDL засновано на книгах Індійських 

систем медицини. Представлені документи, що 

відносяться до Аюрведи, Унані, Сіддхи, Йоги та 

викладені 5 мовами (англійською, іспанською, 

японською, німецькою та французькою) 

http://www.tkdl.res.in/  

 

32 KoreaMed Безоплатний електронний ресурс з доступом до 

медичних журналів Кореї 

http://www.koreamed.org/JournalBrowserNew.php/  

 

33 Korean Traditional Knowledge 

Portal 

Традиційна корейська медицина 

http://www.koreantk.com/en/JZ0100.jsp/  

 

34 MEDLINE/ PubMed Містить цитати з близько 5600 наукових журналів у 

галузі медицини та біології. MEDLINE – складова 

бази даних PubMed. 

PubMed містить понад 33 млн. посилань в галузі 

біомедицини та охорони здоров'я (в т.ч. посилання з 

бази даних MEDLINE). PubMed не надає доступ до 

повного тексту статті. Може містити посилання на 

повний текст з інших джерел 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/  

 

35 Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United 

States of America (PNAS) 

Статті з питань біології клітини 

http://www.pnas.org/content/by/section/Cell%20Biology  

 

36 PubMedCentral (PMC) Відкритий повнотекстовий архів літератури з 

біомедичної та біологічної науки в Національній 

медичній бібліотеці Національного інституту 

здоров'я США  

http://www.pubmedcentral.nih.gov/about/openftlist.html/  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/  

 

 

 

 

 

 

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=WW-YZ/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=WW-YZ/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=WW-YZ/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.tkdl.res.in/
http://www.koreamed.org/JournalBrowserNew.php/
http://www.koreantk.com/en/JZ0100.jsp/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.pnas.org/content/by/section/Cell%20Biology
http://www.pubmedcentral.nih.gov/about/openftlist.html/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
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37 PubChem Бази даних з біології. PubChem, яка організована як 

три пов'язані між собою бази даних: PubChem 

Substance, PubChem Compound, PubChem BioAssay 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/  

 

38 Public Library of Science One (PloS) Реферати та повні тексти статей з питань медицини і 

біотехнологій 

http://journals.plos.org/plosone  

http://www.plosone.org/browse/medicine_and_health_sc

iences/  

 

39 Open Biological Sciences Journal 

 

Статті з питань біологічних наук 

https://openbiologicalsciencesjournal.com  

 

Статті з питань біологічних наук за період з 2015 

року до 2018 року 

https://benthamopen.com/BIOLSCI/home  

 

40 The Open Biochemistry Journal 

 

Статті з питань біохімії 

https://openbiochemistryjournal.com  

 

41 The Open Orthopaedics Journal 

 

Статті з питань ортопедії 

http://benthamopen.com/TOORTHJ/home  

https://openorthopaedicsjournal.com  

 

42 The Open Ophthalmology Journal Статті з питань офтальмології 

http://benthamopen.com/TOOPHTJ/home  

https://openophthalmologyjournal.com  

 

43 The Open Anesthesiology Journal Статті з питань анестезіології 

http://benthamopen.com/TOATJ/home  

 

44 The Open Cardiovascular Medicine 

Journal 

 

Статті з питань серцево-судинної медицини 

https://benthamopen.com/TOCMJ/home  

https://opencardiovascularmedicinejournal.com  

 

45 Бази даних Національної медичної 

бібліотеки США (Medline, Pubmed, 

Toxline, AIDSInfo ) 

 

Бази даних з різних напрямків медицини та біології 

https://eresources.nlm.nih.gov/nlm_eresources/  

 

Хімія  

46 Chemindustry 

 

 

Журнальні статті, матеріали, звіти та дослідження 

ринку хімічної промисловості, останні наукові 

новини 

http://www.chemindustry.com/index.html/  

 

 

 

 

 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
http://journals.plos.org/plosone
http://www.plosone.org/browse/medicine_and_health_sciences/
http://www.plosone.org/browse/medicine_and_health_sciences/
https://openbiologicalsciencesjournal.com/
https://benthamopen.com/BIOLSCI/home
https://openbiochemistryjournal.com/
http://benthamopen.com/TOORTHJ/home
https://openorthopaedicsjournal.com/
http://benthamopen.com/TOOPHTJ/home
https://openophthalmologyjournal.com/
http://benthamopen.com/TOATJ/home
https://benthamopen.com/TOCMJ/home
https://opencardiovascularmedicinejournal.com/
https://eresources.nlm.nih.gov/nlm_eresources/
http://www.chemindustry.com/index.html
http://www.chemindustry.com/index.html/
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47 ChemSpider База даних містить відомості про понад 65 мільйонів 

хімічних сполук, їх властивості та пов’язану з ними 

інформацію 

http://www.chemspider.com/  

 

48 COMMON CHEMISTRY (CAS) Найменування та номери реєстру CAS біля 7900 з 

найбільш поширених у вжитку хімічних речовин та 

сполук 

http://www.commonchemistry.org/  

 

49 The Open Medicinal Chemistry 

Journal 

 

Статті з питань лікарської хімії 

https://benthamopen.com/TOMCJ/home 

https://openmedicinalchemistryjournal.com/ 

 

50 Public Library of Science One (PloS) Реферати та повні тексти статей з питань хімії 

http://journals.plos.org/plosone/browse/chemistry/  

 

51 Elektronische 

Zeitschriftenbibliothek EZB 

(Electronic Journals Library) 

Електронна бібліотека журналів при бібліотеці 

університету Регенсбурга. Публікації з питань хімії 

та фармакології 

http://rzblx1.uni-

regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7

&lang=en&notation=V/  

 

 

Фізика 

52 Elektronische 

Zeitschriftenbibliothek EZB 

(Electronic Journals Library) 

Електронна бібліотека журналів при бібліотеці 

університету Регенсбурга. Публікації з питань 

фізики 

http://rzblx1.uni-

regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7

&lang=en&notation=U/  

 

 

53 IOPscience (Institute of Physics, UK) 

 

Академічні журнали, а також книги та матеріали 

конференцій в галузі фізичних та суміжних наук (з 

1874 року), зокрема, з 2018 року – відкритий доступ 

до міждисциплінарних журналів 

http://iopscience.iop.org/journals/  

 

54 Public Library of Science One (PloS) Реферати та повні тексти статей з питань фізики 

http://journals.plos.org/plosone/browse/physics/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chemspider.com/
http://www.commonchemistry.org/
https://benthamopen.com/TOMCJ/home
https://openmedicinalchemistryjournal.com/
http://journals.plos.org/plosone/browse/chemistry/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=V/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=V/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=V/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=U/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=U/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=U/
http://iopscience.iop.org/journals/
http://journals.plos.org/plosone/browse/physics/
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Науки про навколишнє середовище 

1 2 3 

55 Elektronische 

Zeitschriftenbibliothek EZB 

(Electronic Journals Library) 

Електронна бібліотека журналів при бібліотеці 

університету Регенсбурга. Публікації з питань 

екології, охорони навколишнього середовища та 

енергетичних питань 

http://ezb.uni-

regensburg.de/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang

=en&notation=ZP&sc=&lc=B/  

 

56 PANGAEA – Publishing Network 

for Geoscientific & Environmental 

Data 

 

 

Світовий центр даних PANGEA є членом Всесвітньої 

системи даних. 

Інформаційна система та архів даних про хімію, 

біологію, екологію тощо 

https://www.pangaea.de  

 

57 Public Library of Science One 

(PloS) 

Реферати та повні тексти статей з екології та 

охорони навколишнього середовища 

http://journals.plos.org/plosone/browse/ecology_and_en

vironmental_sciences/  

 

 

Комп’ютерні технології 

58 Elektronische 

Zeitschriftenbibliothek EZB 

(Electronic Journals Library) 

Електронна бібліотека журналів при бібліотеці 

університету Регенсбурга. Публікації з питань 

комп’ютерної технології 

http://rzblx1.uni-

regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7

&lang=en&notation=SQ-SU/  

 

59 Public Library of Science One (PloS) 

 

Реферати та повні тексти статей з питань 

обчислювальної техніки та інформатики 

http://journals.plos.org/plosone/browse/computer_and_in

formation_sciences/  

 

60 The ACM Digital Library 

(Association of Computer 

Machinery) 

 

Реферати та повні тексти статей з журналів, 

матеріали конференцій з комп’ютерної технології 

http://dl.acm.org/dl.cfm/  

 

61 DBLP 

Сomputer Science journal 

 

 

Повні тексти статей з питань комп’ютерних та 

інформаційних технологій 

https://dblp.org/db/journals/index.html/  

 

Сільське господарство 

62 AGRIS Міжнародна інформаційна система з 

сільськогосподарської науки і технології 

http://agris.fao.org/agris-search/index.do/  

 

 

http://ezb.uni-regensburg.de/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=ZP&sc=&lc=B/
http://ezb.uni-regensburg.de/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=ZP&sc=&lc=B/
http://ezb.uni-regensburg.de/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=ZP&sc=&lc=B/
http://www.pangaea.de/
http://www.pangaea.de/
http://www.pangaea.de/
https://www.pangaea.de/
http://journals.plos.org/plosone/browse/ecology_and_environmental_sciences/
http://journals.plos.org/plosone/browse/ecology_and_environmental_sciences/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=SQ-SU/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=SQ-SU/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=SQ-SU/
http://journals.plos.org/plosone/browse/computer_and_information_sciences/
http://journals.plos.org/plosone/browse/computer_and_information_sciences/
http://dl.acm.org/dl.cfm/
https://dblp.org/db/journals/index.html/
http://agris.fao.org/agris-search/index.do/
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63 Elektronische 

Zeitschriftenbibliothek EZB 

(Electronic Journals Library) 

Електронна бібліотека журналів при бібліотеці 

університету Регенсбурга.  

Публікації з питань сільського господарства, 

лісового господарства, садівництва тощо 

http://rzblx1.uni-

regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7

&lang=en&notation=ZA-ZE/  

 

64 The Open Agriculture Journal 

 

 

 

Статті з питань сільського господарства. Публікації з 

питань агрономії, рослинництва, біотехнологій тощо 

 https://benthamopen.com/TOASJ/home  

https://openagriculturejournal.com  

 

65 The Open Plant Science Journal Статті з наукових дисциплін про рослинництво за 

2007 - 2022 роки 

https://benthamopen.com/TOPSJ/home  

 

66 The Open Food Science Journal Статті з питань харчової науки та технологій 

https://benthamopen.com/TOFSJ/home  

https://openfoodsciencejournal.com  

 

 

Інженерія 

67 The Open Biomedical Engineering 

Journal 

Статті з питань біоінженерії 

http://benthamopen.com/TOBEJ/home/  

https://openbiomedicalengineeringjournal.com/  

 

68 The Open Chemical Engineering 

Journal 

Статті з питань хімічної інженерії  

http://benthamopen.com/TOCENGJ/home/  

https://openchemicalengineeringjournal.com  

 

69 The Open Construction & Building 

Technology Engineering Journal 

Статті з питань будівничих технологій 

https://benthamopen.com/TOBCTJ/home  

https://openconstructionbuildingtechnologyjournal.com/

about-the-journal.php/  

  

70 The Open Electrical and Electronic 

Engineering Journal 

Статті з питань електромашинобудування  

http://benthamopen.com/TOEEJ/home  

 

71 The Open Mechanical Engineering 

Journal 

 

Статті з питань машинобудування  

https://benthamopen.com/TOMEJ/home  

 

 

Підготовлено відділом інформаційного забезпечення експертизи  

департаменту інформаційно-документального забезпечення УКРНОІВІ  

тел. 494-06-16  

 

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=ZA-ZE/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=ZA-ZE/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=ZA-ZE/
https://benthamopen.com/TOASJ/home
https://openagriculturejournal.com/
https://benthamopen.com/TOPSJ/home
https://benthamopen.com/TOFSJ/home
https://openfoodsciencejournal.com/
http://benthamopen.com/TOBEJ/home/
https://openbiomedicalengineeringjournal.com/
http://benthamopen.com/TOCENGJ/home/
https://openchemicalengineeringjournal.com/
https://benthamopen.com/TOBCTJ/home
https://openconstructionbuildingtechnologyjournal.com/about-the-journal.php/
https://openconstructionbuildingtechnologyjournal.com/about-the-journal.php/
http://benthamopen.com/TOEEJ/home
https://benthamopen.com/TOMEJ/home

