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Про EBSCOhost 
 
EBSCOhost — це потужна оперативна інтерактивна довідково-бібліографічна система,  
доступна через Інтернет або при прямому підключенні. Вона надає велику різноманітність 
ліцензованих повнотекстових загальнодоступних баз даних від провідних інформаційних  
постачальників. Широкий спектр інформаційних ресурсів варіюється від загальних 
бібліографічних зібрань до спеціально розроблених, предметно-спеціалізованих БД для 
публічних, академічних, медичних, та навчальних бібліотек. 
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Початок роботи: 
 

1. Набрати в браузері адресу   http://search.ebscohost.com  та перейти за посиланням  
EBSCOhost Research Databases 

 
 

 
 

2. Відразу ж встановіть собі мову інтерфейсу (української нема, кирилицею лише 
російська). 
3. Для початку виберемо бази з якими збираємось працювати – ставимо позначки 
навпроти потрібних (можна вибрати відразу кілька). 
4. Натискаємо кнопку Продолжить. Відкриється пошукова форма EBSCOhost. 

 

 
 
 

Розширений пошук: 
 

1. Введіть терміни для пошуку в першому пошуковому рядку, розташованому на екрані 
розширеного пошуку. 
2. Виберіть у списку критерії пошуку (наприклад, якщо необхідно шукати тільки по полю 
опису Автор). 

http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?community=y&authtype=ip&ugt=62E771363C2635373756351632053E3223E361D36013679365E328E338133503&encid=320771C67CC675C777C675C672C57CC733133103305337833583&IsAdminMobile=N&authpid=ehost
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?community=y&authtype=ip&ugt=62E771363C2635373756351632053E3223E361D36013679365E328E338133503&encid=320771C67CC675C777C675C672C57CC733133103305337833583&IsAdminMobile=N&authpid=ehost
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3.  У третьому пошуковому рядку можна також вказати логічний оператор, ключове слово і 
поле пошуку. Використовуючи логічні оператори об'єднайте два або декілька пошукових 
полів. 
4. За допомогою посилання Добавить строку можна додавати додаткові рядки. Одночасно 
може відображатися до 12 наборів рядків. Для видалення рядка необхідно натиснути 
посилання Удалить строку. 
5. Виберіть необхідні параметри пошуку: 

• Режимы поиска  - вкажіть, як саме необхідно проводити пошук, наприклад "Найти все 

термины для поиска" або "Поиск SmartText" . Розширити область пошуку можна за 
допомогою таких параметрів , як "Использовать родственные слова" . 
• «Ограничить результати» - обмежити результати допоможуть такі параметри, як 
"Полный текст" і "Тип издания". 
• Спеціальні обмежувачі - можливе застосування обмежувачів , особливих для кожної 
бази даних. При використанні спеціального обмежувача його дія буде поширюватися 
тільки на ту базу даних , до якої він відноситься . 

6. Натисніть кнопку «Поиск». 
 

  
 
Використання логічних операторів: 
 

AND – результат повинен містити всі слова. Наприклад, якщо ввести education  AND history 
AND rock&roll у результатах отримаємо документи, які містять усі ці слова. 

OR – результат повинен містити одне зі слів. Наприклад, якщо ввести being OR entity у 
результатах отримаємо документи, які містять хоча б одне з цих слів. 

NOT – результат не повинен містити слово. Наприклад, ввівши science NOT Tabachnik у 
результатах отримаємо документи, які містять science і при цьому не містять Tabachnik. 

 

Використання знаків: 
 

(...) – слова в дужках шукаютьсяся першими. 
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? – використовується для підставляння символу в межах або в кінці слова. Наприклад, 
вводимо dr?nk і отримаємо статті, які містять слова drunk, drіnk... 

* – використовується для «усікання» (для будь-якої кількості символів у кінці слова). 
Наприклад, вводимо comput* і нам знаходить статті, які містять computer, computers, 
computing... 

W # – видасть результати, при яких пошукові терміни будуть знаходитися в межах # слів одне 
від одного і будуть слідувати у порядку в якому були введені. Наприклад, пишемо Library W5 
Future і отримаємо результати, у яких може знайтися «Library of the Future», але не «Future 
libraries». 

N # – одержимо результати, в яких пошукові терміни будуть знаходитися в межах # слів одне 
від одного і будуть слідувати у довільному порядку. 

 

Результати пошуку відображаються на екрані в хронологічному порядку починаючи з 
найновішого: 
 
 

 
 
Перегляд результатів пошуку: 
Всі результати - знайдені статті відображаються в центрі екрану "Результаты поиска". 
Екран списку результатів розділений на три стовпчики, які можна ховати або відображати, 
натискаючи стрілки управління у верхній частині результатів . 
 
1. Кількість результатів можна зменшити, вказавши тип джерела, тему, журнал, автора і т. п. 
2. При натисканні посилання з назвою статті відкривається сторінка з описом і / або повним 
текстом статті . 
3. Показати повний текст документу у зазначеному форматі. 

За посиланням Повнотекстовий HTML відкривається повний текст статті . 
За посиланням Повнотекстовий PDF відкривається повний текст статті в форматі PDF . Файл 
PDF відкриється в додатку AdobeReader. 
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4. Натисніть  «Добавить в папку», щоб додати запис до папки. 
5. Для перегляду анотації статті необхідно навести мишу на іконку Предварительный просмотр  

 
6. Встановіть обмеження і натисніть кнопку «Обновить результаты». 
7. Вміст папки. 
 
 
У формі перегляду опису документу: 
 

 
 
1. Можна переглянути анотацію і текст документу. 
2. Вибрати із запропонованих варіантів спосіб збереження цього опису. 
3. «Предметні рубрики» - перейшовши за посиланнями є ймовірність, що ви зможете знайти 
додаткову інформацію, яка вас зацікавить. 
 
EBSCOhost дозволяє проводити пошук за назвою видань, за предметними рубриками, 
цитуваннями, пошук зображень, покажчиками.  
 
 
 


