
Міжнародні ресурси 
 

Відкриті книги та підручники 
 

Directory of Open Access Books (Over 60,000 academic peer-reviewed books). 

DOAB – це служба пошуку, керована спільнотою, яка індексує та надає доступ до наукових, 

рецензованих книг відкритого доступу та допомагає користувачам знаходити надійних видавців книг 

відкритого доступу. Усі послуги DOAB безкоштовні, а всі дані у вільному доступі. 
 

EdEra Books – соціальний проект інтерактивної освітньої літератури.  

Онлайн-книги на EdEra складаються з ілюстрованих текстів з інтегрованими відео та тестами для 

перевірки здобутих знань. Дозволяють поєднати різні методи сприйняття інформації і підвищити 

ефективність навчання. І головне – безкоштовний доступ онлайн 24/7. 
 

Open Culture: 200 Free Textbooks  – доступ до 200 відкритих підручників від відомих вчених та до 

понад 1700 безоплатних онлайн-курсів від провідних університетів світу.  

Представлені підручники з біології, хімії, фізики, психології та ін. 
 

OpenTextbook Library * – колекція з понад 1090 відкритих підручників, що охоплює комп’ютерні 

науки, інженерію, математику, природничі науки, суспільні та гуманітарні науки і підтримується 

Open Education Network – https://open.umn.edu/opentextbooks (посилання скопіювати і вставити в 

пошукове поле) 

Відкриті підручники мають ліцензію авторів і видавців на вільне використання та адаптацію. 

Завантажуйте, редагуйте та поширюйте їх безкоштовно.  
 

OpenStax College * – освітня ініціатива Університету Райс – https://openstax.org/subjects (посилання 

скопіювати і вставити в пошукове поле) 

Безоплатний доступ до онлайнової форми рецензованих підручників з різних галузей знань. Ресурс 

підкріплений додатковими навчальними виданнями. Перегляньте підручники OpenStax і вирішіть, чи 

підходять вони для вашого курсу.  
 

Відкриті репозиторії 
 

Репозиторій ВНМУ ім. М. І. Пирогова – https://dspace.vnmu.edu.ua/?locale-attribute=uk  
 

OpenDOAR – каталог репозитаріїв відкритого доступу – https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/  
 

Відкриті журнали 
 

DOAJ: Directory of Open Access Journals – онлайн-каталог рецензованих журналів відкритого 

доступу – https://doaj.org/    

 DOAJ  індексує та надає доступ до високоякісних рецензованих журналів із відкритим доступом. Усі 

послуги DOAJ безкоштовні, включаючи індексацію.  
 

Відкриті навчальні курси 
 

Coursera * – платформа пропонує більш ніж 5000 безкоштовних навчальних курсів з різних 

дисциплін, професійних сертифікацій та дипломних програм від університетів та компаній світового 

рівня – https://www.coursera.org/  (посилання скопіювати і вставити в пошукове поле) 

Coursera for Campus відтепер доступна для всіх українських закладів вищої освіти та студентів – це 

можливість доступу до понад 5200 курсів і 2200 проектів на безоплатній основі для закладів вищої 

освіти. 
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Українські наукові ресурси  
 

Національний репозитарій академічних текстів (НРАТ/NRAT) – загальнодержавна розподілена 

електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти – 

https://nrat.ukrintei.ua/     

У відкритому доступі є звіти у сфері наукової і науково-технічної діяльності (звіти НДДКР – 

проміжні та остаточні), дисертації та автореферати дисертацій.  
 

Open Ukrainian Citation Index (OUCI) * – це пошукова система і база даних наукових цитувань, які 

надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative 

for Open Citations –https://ouci.dntb.gov.ua/  (посилання скопіювати і вставити в пошукове поле) 

OUCI покликаний спростити пошук наукових публікацій, привернути увагу редакцій до проблеми 

повноти та якості метаданих українських наукових видань, покращити представлення українських 

наукових видань у спеціалізованих пошукових системах. 
 

Електронні ресурси НБУВ – http://nbuv.gov.ua/node/2116  
 

Наукові ресурси НБУВ – http://nbuv.gov.ua/node/1539  
 

Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент) – Спеціалізована БД "Винаходи 

(корисні моделі) в Україні" – https://base.uipv.org/searchINV/  

 

БД і відкриті ресурси з медицини та суміжних наук 
 

BioModels – це сховище математичних моделей біологічних і біомедичних систем – 

https://www.ebi.ac.uk/biomodels/   

У вільному доступі величезний вибір високоякісних моделей у стандартних форматах, опублікованих 

в науковій літературі.  

 

Europe PMC – БД медичних та біологічних публікацій.  

Доступ до відкритого вмісту та даних, а також для просування науково-біологічних досліджень. 

Пошук літератури з наук про життя (41 169 796 статей, препринтів тощо). 

 

Healio: Medical News, Journals, and Free CME – Інтернет-ресурси з клінічної медицини.  

 

HighWire – http://portal.highwire.org/lists/   

Вільний доступ до повнотекстових статей біомедичного напряму. Портал представляє: публікації – 

271; статті – 7 659 003; безкоштовні повнотекстові статті – 2,434,604. Список усіх публікацій, 

розміщених на HighWire та Список видавців, які працюють з HighWire, і їхні відповідні назви – 

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

 

MedBioWorld – Онлайн-ресурси професійної медичної та біотехнологічної інформації.  

 

PubMed Central – це безкоштовний повнотекстовий архів журнальної літератури з біомедицини та 

наук про життя в Національній медичній бібліотеці Національного інституту охорони здоров’я США 

(NIH/NLM).  
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MSD Довідник. Версія для фахівців – Комплексний медичний ресурс для фахівців та нефахівців. 

Довідники MSD запустили сайт українською мовою з метою підтримки медичних фахівців, які 

надають допомогу людям, що її потребують. Інформацію з невідкладної медичної допомоги 

перекладено українською мовою, а інформація щодо інших медичних питань наведена англійською 

мовою. 

 

SMPDB (The Small Molecule Pathway Database) – БД діаграм шляхів регуляції різних процесів 

людини: метаболічних та сигнальних шляхів; патологічних процесів; метаболізму лікарських 

речовин та механізмів їх дії; складних біологічних процесів на клітинному та організмовому рівнях. 

 

PubMed * – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/  (посилання скопіювати і вставити в пошукове поле) 

PubMed® містить понад 34 мільйони посилань на біомедичну літературу з MEDLINE, наукових 

журналів про життя та онлайн-книг. Посилання можуть містити посилання на повний текстовий 

вміст із PubMed Central і веб-сайтів видавців. 
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