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База бібліотеки 

Регенсбургського університету  

http://rzblx10.uni-regensburg.de 
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Пошук інформації в Інтернеті 

• Пошукові системи; 

• Тематичні бібліотечні портали; 

• Тематичні бази даних. 
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Пошукові системи 

• Онлайн-служба, що надає можливість пошуку 

інформації в Інтернеті; 

• Індексація в пошукових системах сайтів 

здійснюється пошуковим роботом; 

• Може містити помилкові, вірусні посилання; 

 

Google, Yahoo, Google Scholar 
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Тематичні бібліотечні портали 

• Організовані по тематиці колекції баз даних і 

інформаційних веб-сайтів; 

• Допомогають у вивченні та отриманні довідкової 

інформації (пошук по каталогах, посилання на 

науково-орієнтовані веб-сторінки). 

 

 

Електронні каталоги та сайти бібліотек,  
сайти з підбіркою тематичних матеріалів 
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Тематичні бази даних 
• Присвячені одній або декільком темам; 

• Містять однотипні матеріали; 

• Створюються дослідниками та спеціалістами 

певних предметних галузей; 

• Мають розширені інструменти пошуку. 

 

Hinari, PubMed, Web of Science, Scopus 
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Вимоги для інформаційного 
пошуку 

• Актуальність; 

• Різноманітність джерел; 

• Достовірність; 

• Об’єктивність; 

• Охоплення теми. 
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Формування стратегії 
пошуку 
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Постановка 
питання 

• Тема 
пошуку 

• Конкретиза
ція питання 

Визначення 
потреб 

• Необхідна 
інформація 

• Тип 
інформації 

• Обсяг 
інформації 

Визначення 
концепції 

• Основні 
концепції 
питання 

• Найважливіші 
терміни 

Вибір 
термінів 

• Унікальні 
слова, 
синоніми, 
похідні 
терміни, 
Дотичні до 
теми 
дисципліни 

Вибір 
джерел 

• Які джерела 
використову-
вати? 

• Чи вони 
професійні? 

• З якого 
джерела 
починати? 



Формування стратегії 
пошуку 
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Пошук 

•Пошуковий 
запит 

•Використання 
пошукових 
команд 

•Чи пошук 
ефективний? 

Огляд 

•Перегляд 
параметрів 
пошуку 

•Чи отримана 
необхідна 
інформація? 

Обробка 
результатів 

•Опрацювання, 
системати-
зація даних 

•Як буде 
використана 
інформація? 

Оцінка 

•Оцінка 
повноти та 
відповідності 
інформації 

•Оцінка 
правдивості 
інформації 

Застосування 

•Чи достатньо 
інформації 
для відповіді 
на питання? 

•Чи є потреба 
продовжити 
пошук? 



Види джерел інформації 

Первинні 
джерела 

Оригінальні доcлідження: 
• Протоколи клінічних 

досліджень, статті з журналів, 
історії хвороб, дисертації 

Вторинні 
джерела 

Вторинна інтерпритація 
оригінальних досліджень: 
•Реферативні сервіси 
індексації, бібліографії, 
огляди, аналіз матеріалів 

Третинні 
джерела 

Коротка і загальна інформація: 
•Енциклопедії, словники, 
компендіуми, довідники, 
посібники 
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Web of Science 
• Web of Science – пошукова платформа, яка 

надає доступ до бібліографічних даних наукових 

статей з престижних періодичних видань, книг та 

матеріалів наукових конференцій, патентів із 

зазначенням цитування цих матеріалів; 

• Для аналізу цитування матеріалів враховуються 

матеріали на які посилається автор у своїй статті, 

а також матеріали, які посилаються на статті 

автора. 

Web of Science 14 



Цикл наукових досліджень 

Web of Science 15 

Проведення 
досліджень 

Вибір 
журналу 

Підготовка 
публікації 

Створення 
свого бренду 

Web of Science 

Journal Citation  
Reports 

EndNote 

ResearcherID 



Доступна колекція  

Web of Science  
• Web of Science Core Collection (>12 500  найбільш значимих журналів): 

- Science Citation Index Expanded (1970-2016); 

- Social Science Citation Index (1970-2016); 

- Arts and Humanities Citation Index (1975-2016); 

- Conference Proceedings Citation Index (1990-2016); 

- Book Citation Index (2003-2016); 

- Emerging Sources Citation Index (2015-2016); 

• SciELO Citation Index (1980-2016); 

• Korean Journal Index (1980-2016); 

• Chinese Science Citation Database (1989-2016); 

• Derwent Innovations Index (дані по патентах, 1963-2016); 

• Medline® (1950-2016) (база клінічної медицини Національної бібліотеки США). 
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www.webofknowledge.com 
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Пошукові команди 
• AND (і) – об’єднує терміни, звужує пошук; 

• OR (або) – доповнює терміни, розширює пошук; 

• NOT (ні) – виключає заданий термін. 
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Пошукові команди  
у Web of Science 

• Символи відсікання: 
* – заміна будь-якої кількості символів (*moda* -> multimodal, modal); 

$ – заміна чи відсутність одного символа (colo$r -> color, colour); 

? – заміна строго одного символа (en?oblast -> entoblast, endoblast). 

 

• Для точного пошуку: 
“ ” –  пошук точної фрази (“medical law”); 

NEAR/x – пошук, де ключові слова є в межах х кількості слів один від 

одного(orthopedic NEAR/8 surgery). 
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Імпакт-фактор 
 

Середнє цитування одної статті 

 

ІФ2015 =
кількість цитувань в 2015

кількість цитувань в 2013 і 2014
 

Web of Science 20 



EndNote online 
• Бібліографічний менеджер - інструмент для 

оформлення списку використаних джерел; 

• Оформлення згідно вимог видавництв. 

Web of Science 21 



Researcher ID 
• Ресурс дає можливість створити власний 

профіль і список публікацій для представлення 

своїх   робіт; 

• Кожному автору в ResearcherID присвоєно 

унікальний ідентифікаційний номер, що 

дозволяє:  
o Знаходити опубліковані роботи конкретного автора; 

o Підбирати авторів для співпраці; 

o Уникнути неправильного визначення автора. 

• Також на ресурсі відслідковується загальна і 

середня кількість та індекси цитувань 

користувачів. 

Web of Science 22 



HINARI 
Дослідження в сфері охорони здоров’я. 

Доступ до 13000 журналів, 28800 книг та до 70 інших 

інформаційних ресурсів, 180 партнерів-видавців, 

5600 зареєстрованих організацій. 

 

www.who.int/hinari/en/ 
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В підготовці презентації використані навчальні 

матеріали з порталів Hinari та Web of Science. 

Додаткова інформація та навчальні матеріали по 

пошуку доступні за посиланнями: 

 

HINARI & PubMed 

o www.who.int/hinari/training/Basic_Course/ 

Web of Science: 

o www.wokinfo.com/training_support/training/web

-of-knowledge 

o www.webofscience.com 
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Контакти для запитань: 
 

medlib.lnmu@gmail.com 

facebook.com/lvivmedlib 

vk.com/medliblviv 



Дякую за увагу! 

 


