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Успішний студент/аспірант | Successful student
Бібліотека пропонує корисні матеріали та посилання для
успішного навчання та наукової діяльності
ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ
Електронний каталог – нові надходження, пошук літератури, електронне замовлення,
довідкова служба
Електронні архіви
• eKhNUIR – електронний архів університету
• eScriptorium – архів рідкісних видань і рукописів
• Karazin.Back2News – архів оцифрованих періодичних видань із фондів ЦНБ
• LIBRARIA – архів української періодики онлайн
БАЗИ ДАНИХ з реєстрацією та доступом в мережі університету
Наукометричні
• WEB OF SCIENCE –
• SCOPUS –
БАЗИ ДАНИХ з відкритим доступом (оновлюється на сайті бібліотеки)
- Research4Life
- Springer
- EBSCO Medical
- Дисертації EBSCO

- McGraw Hill-Medical
- Elsevier Health
- SAGE_Gold OA
- Coursera
- STATISTA_infographic
...

Консультації
Відділ інформаційного сервісу (кімн. 9-13), тел.: 707-51-21,
e-mail: internet.cnb@karazin.ua, databases.cnb@karazin.ua,

БАЗИ ДАНИХ з реєстрацією та доступом у Центрі «Вікно в Америку»
eLibraryUSA - All Resources Academic OneFile
•
•
•
•
•
•
•
•

JSTOR
ProQuest Dissertations & Theses Database
Research In Context
PressReader
Flipster
BookFix
Opposing Viewpoints in Context
Kanopy

Консультант
Центр «Вікно в Америку» (кімн.7-47), тел.: 707-51-76, (068)9413948,
mail: woa.cnb@karazin.ua , контактна особа – Катерина Лискова
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НАУКОВІ ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ
•

РЕЄСТР наукових видань України

•

Каталог періодичних видань НАН України

•

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України

•

Наукова періодика Каразінського університету

•

Наукова періодика України

•

Перелік наукових фахових видань України (категорія «А» та «Б»)

•

Всі українські наукові журнали у Scopus та Web of Science

БІБЛІОГРАФІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
•

Пошук в електронному каталозі ЦНБ

•

Пошук у традиційних каталогах ЦНБ

•

Правила бібліографічного опису джерел і укладання бібліографічних списків до
наукових праць

•

Цитування творів інших авторів у наукових працях

•

Міжнародні стилі оформлення публікацій
Консультації
Науково-бібліографічний відділ (кімн. 7-44), тел.: 707-53-49,
e-mail: bibliograf.cnb@karazin.ua

Визначення індексів Універсальної Десяткової Класифікації (УДК) та
авторського знаку на наукові роботи
УДК , Авторський знак
Консультант
Відділ наукової обробки документів (кімн. 7-48), тел.: 707-55-52,
e-mail: udk@karazin.ua , контактна особа – Ірина Бондаренко

ФОНД АВТОРЕФЕРАТІВ ТА ДИСЕРТАЦІЙ.
Замовити необхідні для роботи автореферати і дисертації можна до залу для науковців
№4 (кімн. 8-15) за Правилами отримання дисертацій.
Консультант
Відділ читальних залів (кімн. 8-18), тел. 707-52-21,
e-mail: zaly.cnb@karazsn.ua , контактна особа – Лариса Короткова
Консультативна служба з питань атестації здобувачів наукових ступенів Каразінського
університету
https://www.univer.kharkov.ua/ua/research/disservice

НАУКОМЕТРІЯ
НАУКОВА ЕТИКА
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ЦНБ у соцмережах – отримуйте нову інформацію!
Telegram – t.me/KarazinLibrary
Facebook – facebook.com/Karazin.library
Twitter – twitter.com/biblio2016
Instagram – instagram.com/librarykarazin/

internet.cnb@karazin.ua

