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Етапи інформаційного пошуку 

1) Формулювання задачі пошуку: 
коротке визначення теми (змісту) пошуку у вигляді елементарної 

тематичної рубрики, однак, можна і у вигляді плану (тез, рубрикатора - 

переліку предметних рубрик, структурно оформлених ключових слів), у 

вигляді анотації.  

2) Розробка стратегії пошуку: 
повинна максимально конкретизувати поставлену задачу, визначаючи: 

об'єкт, види і методи, можливі напрямки (маршрути), 

необхідні обмеження пошуку 

(тематичні, хронологічні, мовні, жанрові і т.п.), можливі об'єктивні і 

суб'єктивні труднощі,  ступінь повноти,  форму представлення 

результатів пошуку. 

3) Реалізація пошуку.  

4) Оформлення результатів пошуку.  



Організація пошуку 

Програма Google Академія включає рецензовані статті, дисертації, 

книги, анотації та іншу академічну літературу в усіх основних 

областях досліджень.  

http://scholar.google.com.ua/ 

http://scholar.google.com.ua/


Гугл Академія 



Відкритий доступ 
Відкритий доступ передбачає  

• Безкоштовний он-лайн доступ до наукової літератури 
• Вільне використання для досліджень, навчання та інших цілей 
• За автором зберігається право на контроль над своєю роботою і 

право на посилання та цитування. 
 
Шляхи реалізації 

• Журнали відкритого доступу (Open Access Journals , нова фінансова 
модель)  

Архіви (репозитарії) відкритого доступу (самоархівування)  
 
Відкритий доступ  

• Є економічно вигідним 
• Дає неймовірно широкі можливості для пошуку та використання 

необхідної літератури  
• Роботи авторів отримують нову величезну аудиторію і роль цих робіт 

та масштаб впливу значно зростають. 
Будапештська ініціатива Відкритого доступу (BOAI), 2001 



Журнали відкритого доступу 

DOAJ (Directory of Open Access Journals ) - 
http://www.doaj.org/  

 May 2003 starting with 300 journals 

Показник 11.10.08 02.02.12 

К-сть журналів  3689 7453  

К-сть журналів, пошук в яких 
здійснюється на рівні статей 

1265 3586  

К-сть статей 211 837 746467  

К-сть країн 117 

Репозитарії та електронні журнали – доповнення.  
 

http://www.doaj.org/


http://www.doaj.org/  

Журнали відкритого доступу 

http://www.doaj.org/


Архіви (репозитарії) відкритого 
доступу 

Види : 
1. Інституційні архіви 

2. Тематичні архіви  

Інституційний репозиторій (ІР): 
• Цифрова колекція, зібрання та збереження інтелектуальних 

продуктів однієї чи кількох університетських спільнот 

 
• Набір сервісів, які університет пропонує членам своєї спільноти для 

управління та розповсюдження цифрових матеріалів, створених 
інституцією чи її співробітниками 

 
• Мережевий сервіс зі зберігання, систематизації та поширення 

творів у цифровому вигляді, що надається установою її 
працівникам та іншим зацікавленим особам.  

 



Перегляд, пошук: 
• Перегляд за темами, авторами, роками, 

організаційною структурою. 
• Пошук за ключовими словами. 
• Розширений пошук. 
• Збереження результатів пошуку у 

зручному для подальшої роботи з 
бібліографією; 

• Підписки та розсилки. 
• Автопублікація метаінформації на 

сторінці опису. 
 

Послуги ІР 



Послуги: консолідований пошук 

2010 р. – 11 репозитаріїв 
2012 р. – 24 репозитарія  
з них 14 ВНЗ 

http://oai.org.ua  

http://oai.org.ua/


Послуги: консолідований пошук 



http://www.opendoar.org / 

Послуги. Консолідований пошук 

http://www.opendoar.org/


Тематичні репозиторії 

Digital Library of Information Science 

and Technology  

http://dlist.sir.arizona.edu/  

ePrints in Library and Information 
Science  

http://eprints.rclis.org/  

http://dlist.sir.arizona.edu/
http://dlist.sir.arizona.edu/
http://eprints.rclis.org/


arXiv.org 

http://arxiv.org/  

Open access to 732,650 e-prints in 
Physics, Mathematics, Computer 
Science, Quantitative Biology, 
Quantitative Finance and Statistics 

http://arxiv.org/


http://publications.eng.cam.ac.uk/  

Cambridge University Engineering 

Department  

http://publications.eng.cam.ac.uk/


Електронне видавництво 

http://books.nap.edu/  

http://books.nap.edu/


Персональна бібліографія 



Метаданні  

для автоматичного імпорту  

бібліографічного опису  

DC/OAI-PMH 

 

(Єдиний електронний  

каталог (ЕК) РГБ)  

Персональна бібліографія 



Галина Проценко 
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Рішення для освіти: 
osvita@incom.ua 

Дякую за увагу! 


