
МІЖНАРОДНА ІНДЕКСАЦІЯ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ  

13 НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ТА 32 МІЖНАРОДНІ БІБЛІОТЕКИ СВІТУ 

1. Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог 

американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, 

яка описує світовий потік періодичних видань за всіма 

тематичними напрямками. 
 

2. РІНЦ (Росія) - міжнародна наукометрична база даних 

наукових публікацій вчених. Для отримання даних про 

публікації та цитованості статей на основі бази даних 

РІНЦ використовується аналітичний інструментарій 

ScienceIndex. (Детальніше) 

 

3. EBSCO - агрегатор повнотекстових видань. Включає 

в себе 375 повнотекстовихбаз даних і більш 350000 

електронних книг 
 

4. Bielefeld Academic Search Engine (BASE) - пошукова 

служба (Німеччина), яка є одним з потужних 

постачальників актуальних даних про наукові публікації 

європейських вчених. Більш детально з публікаціями 

можна ознайомитися тут (посилання) 
 

5. WorldCat - найбільша у світі бібліографічна база 

даних, яка налічує понад 240 млн записів всіх видів 

творів на 470 мовах світу. База створюється спільними 

зусиллями більш ніж 72 тис. бібліотек з 170 країн світу 

в рамках організації Online Computer Library Center. 

(Посилання) 

 

6. ResearchBib - міжнародна мультидисциплінарна база 

даних наукових журналів, що включає в себе описи 

журналів більш ніж 5400 видавців. (посилання) 

 

7. Directory of Open Access Journals (DOAJ) - це 

директорія, що пропонує вільний (безкоштовний) 

доступ до понад 1500 наукових та академічних журналів 

в електронному форматі по всіх напрямах. Мета 

директорії полягає в просуванні та популяризації 

стрімко зростаючої кількості наукових журналів, 

доступних безкоштовно через Інтернет, а також у 

підвищенні ролі міжнародного руху "Журнали у 

відкритому доступі" (Open Access Journals) і полегшенні 

доступу до вільних електронних наукових і 

дослідницьких журналів. (Посилання) 

 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=51030
http://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Humanitarian+Bulletin+of+Zaporozhye+State+Engineering+Academy&type=all&ling=1&name=&thes=&refid=dcresde&newsearch=1
http://www.worldcat.org/search?q=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8%CC%86+%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%96%CC%88+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%96%CC%88+%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%96%CC%88+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%96%CC%88&qt=results_page
http://www.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=20721692&amp;uid=r93810
https://doaj.org/toc/2072-7941


8. Index Copernicus (Польща) – міжнародна 

наукометричних база (Index Copernicus Journals Master 

List). Даний сайт містить індексування, ранжування і 

реферування журналів, а також є платформою для 

наукового співробітництва та виконання спільних 

наукових проектів (сторінка журналу). 

 

9. Science Library Index - всеосяжна, 

багатофункціональна база даних, що охоплює наукові 

журнали з усього світу. Science Library Index є 

каталогом, який індексує і забезпечує доступ до 

високоякісних, рецензованих журналів. (Посилання)  

10. Philpapers - всеосяжний індекс і бібліографічна база 

даних з філософії, що підтримується спільнотою 

філософів. 

 

11. ESJI об'єднує в своїй базі даних найбільш значні 

наукові журнали в Європі і Азії, в яких 

опублікованіактуальні наукові дослідження. ESJI 

забезпечує індексацію міжнародних журналів та 

розрахунок їх показників. Автор може отримати 

інформацію про міжнародний імпакт-фактор журналу, а 

також інформацію про майбутні світові наукові події 

(посилання) 

 

12. Directory of Research Joiunals Indexing 

(DRJI) - надає вільний доступ до наукової 

літератури для підтримки використання 

досліджень та інформації з метою поліпшити 

якість навчання, викладання, досліджень. Для 

індексації на сайті розглядаються і оцінюються 

тисячі ресурсів, щоб допомогти дослідникам 

обрати ключові веб-сайти і журнали за 

тематикою дослідження (посилання) 
 

13. ROAD - Міжнародний регістр ISSN  є світовим 

каталогом періодичних видань. Серійні видання 

зареєстровані в ньому представлені вичерпно. Отже, 

ISSN є бібліографічним інструментом: студенти, вчені, 

рецензенти і бібліотекарі можуть використовувати його, 

щоб дати точні посилання на серійне видання 

(посилання) 
 

 

http://jml2012.indexcopernicus.com/masterlist.php
http://jml2012.indexcopernicus.com/masterlist.php
http://jml2012.indexcopernicus.com/masterlist.php
http://journals.indexcopernicus.com/+++++,p24781273,3.html
http://www.scinli.com/index.php/sub-directory/submission-view/576
http://esjindex.org/search.php?id=title&ids=Humanitarian+Bulletin+of+Zaporozhye+State+Engineering+Academy&S1=submit
http://drji.org/JournalProfile.aspx?jid=2072-7941
http://road.issn.org/issn/2072-7941-gumanitarnij-visnik-zaporiz-koi-der-avnoi-in-enernoi-akademii-#.V9Z4H_mLTIU
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