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Репозитарії

Наукове піратство – порушення авторського права (копірайту) на наукові роботи (або
нелегальний доступ) для надання загального відкритого і безкоштовного доступу до
наукової інформації.



Знайти достовірне джерело інформації для проведення якісних наукових досліджень з цілодобовою
підтримкою та миттєвим доступом до баз даних Вам допоможуть каталоги журналів

Це безкоштовні онлайн сервіси, за допомогою яких Ви зможете
знаходити публікації у наукових журналах, які підтримують політику відкритого доступу до інформації.
Список директорій (каталогів) представлено нижче.

Наукова періодика України
В електронному каталозі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України
представлено базу даних наукових журналів та збірників наукових праць з відкритим доступом виданих
в Україні.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21CNR=20&Z21ID=




Директорія журналів відкритого доступу 
DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Це каталог рецензованих наукових журналів, періодичних видань
відкритого доступу та метаданих їх статей, що охоплюють різні галузі
знань (біологія, хімія, історія, археологія, економіка, політика, науки
про землю, соціологія, медицина, техніка).

DOAJ має зручний інтерфейс, на головній сторінці можна здійснити
стандартний пошук серед журналів і/або статей за ключовими
словами, назвою часопису, заголовком статті, ім’ям автора чи словами
з анотації. Меню складається з розширеного пошуку, перегляду за
предметною рубрикою, форми для подачі заявки на журнал, новин,
про DOAJ, інформації для видавців і документації по API.

https://doaj.org/






Бібліотека електронних журналів EZB 
(Elektronische Zeitschriftenbibliothe)

Бібліотека містить понад 55 тис. наукових журналів, які відсортовані у списки по
науково-дослідній тематиці. Інтерфейс доступний англійською та німецькою
мовами. Координатор проекту бібліотека Регенсбурського університету, Германія.

http://ezb.uni-regensburg.de/
http://ezb.uni-regensburg.de/


Каталог наукових журналів DRJI 
(Directory of Research Journals Indexing)

Каталог індексує наукові журнали і журнальні статті зі 190 країн світу.
DRJI забезпечує вільний доступ до статей із журналів, які сприяють поліпшенню
навчального процесу та викладання, а також підтримки наукових досліджень.

http://olddrji.lbp.world/Search.aspx
http://olddrji.lbp.world/Search.aspx


Довідник повнотекстових журналів з хімії 
(ABC Chemistry)

Каталог безкоштовних повнотекстових рецензованих журналів з хімії. Інтерфейс
доступний англійською та російською мовами. У директорії містяться журнали з повними
текстами у відкритому доступі, а також журнали у тестовому доступі, повні тексти яких
будуть доступні тимчасово.

http://abc-chemistry.org/


Hindawi Publishing Journals

Hindawi є одним з найбільших у світі видавців рецензованих повнотекстових журналів
відкритого доступу. Усі статті, опубліковані в журналах Hindawi загальнодоступні і
розповсюджуватися згідно з Creative Commons License, яка дозволяє вільне використання,
поширення та відтворення на будь-якому носії, за умови, що оригінальний твір правильно
цитується.

https://www.hindawi.com/


Bioline International
Каталог забезпечує відкритий доступ до якісних наукових рецензованих журналів, опублікованих у
країнах, що розвиваються. Платформа надає доступ до інформації з галузі біологічних наук, доступних
для міжнародного наукового співтовариства у всьому світі.

http://www.bioline.org.br/


BioMed CentralBioMed Central

Видавництво, яке представило доступ до рецензованих журналів відкритого доступу та їх публікацій з
науки, технологій та медицини. Статті досліджень доступні у відкритому доступі одразу після їх
публікації. Автори зберігають авторське право на свою роботу, згідно ліцензії Creative Commons License,
яка дозволяє використовувати статті повторно й поширюватися без обмежень, до тих пір, поки
оригінальна робота правильно цитується.

https://www.biomedcentral.com/journals


Каталог містить понад 15000 академічних журналів відкритого доступу. Пошук можна
здійснювати за категоріями, мовою, чи присутністю журналу у наукометричних базах даних.

Journals for Free Journals

https://journals4free.com/


ROAR підтримується Саутгемптонським університетом, Великобританія.
Багато авторитетних міжнародних журналів, які входять до Scopus та Web of Science, 
наприклад, використовують модель відкритого доступу (OA), їх тексти доступні.

Реєстр сховищ відкритого доступу (ROAR) 

http://roar.eprints.org/cgi/search/advanced


Багато авторитетних міжнародних журналів, які входять до Scopus та Web of
Science, наприклад, використовують модель відкритого доступу (OA), їх тексти
доступні.

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=U2mWu1RZfhG3mwnCRg2&preferencesSaved=


У видавництва Elsevier теж є журнали відкритого доступу 

Це ScienceDirect - сайт, який надає платний доступ до наукових публікацій. Запущено в 

березні 1997 року. Але в нього є журнали відкритого доступу. Належить видавництву 
Elsevier.

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/all/open-access


Міжнародна соціальна мережа англійською мовою, присвячена дослідницькому
процесу. Ідея створення мережі – сприяння проведенню досліджень шляхом
комунікації, тобто користувач може задавати питання колегам, що цікавляться
схожими проблемами. Окрім того, мережа публікує списки наукових конференцій по
всьому світу, пропонує користувачам розділ, присвячений вакансіям в різних
наукових інституціях. Також можна публікувати власні наукові доробки та
знайомитись з чужими. Сайт рекламує себе як ресурс, що дозволяє не тільки знайти
однодумців та колег, але й коллабораторів для втілення ваших ідей у життя.

ResearchGate https://www.researchgate.net/

https://www.researchgate.net/


Або в наступних академічних соціальних мережах: Scientific Social Community
Соціальна наукова мережа – доступна українською, російською та англійською мовами. Серед 
різноманітних сервісів, що пропонуються ресурсом – детальний розділ грантів, що  постійно 
оновлюється, а також не менш детальний список наукових конференцій. Розділи охоплюють різні 
країни, а пошук можна здійснювати за територіальною ознакою, тематикою чи форматом. Можна 
додавати власні конференції. Наявні також: список наукових вакансій; статті та інтерв’ю вчених. 
Соціальна складова включає створення про файлу і доволі активний обмін коментарями.

https://www.science-community.org/


Social Science Research Network
Англомовний ресурс, що являє собою збірник цілого ряду мереж, присвячених дослідженням в 
області соціальних та гуманітарних наук. Задача, яку перед собою ставить сайт – допомогти 
користувачам віднайти соратників і отримати доступ до інформації, що їх цікавить. Основний плюс 
цієї мережі – електронна бібліотека наукових публікацій, більшість з яких знаходиться у вільному 
доступі. Користувач може зв’язатись з будь-яким автором.

https://www.science-community.org/


Дякую за увагу

http://lib.vntu.edu.ua/

