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• Elsevier,  

• Springer,  

• Wiley,  

• Sage,  

• Taylor & Francis, 

• BioOne,  

• Oxford University Press,  

• Nature Publishing та ін. 

Видавництва що забезпечують доступ до 

рецензованої науково-технічної літератури: 

Адреса сайту - https://portal.research4life.org  

https://portal.research4life.org/


Цілі платформ Research4life:  
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1. Залучення більшої кількості вчених із країн що 

розвиваються у міжнародне наукове 

співтовариство.  

2. Швидкі терміни публікацій.  

3. Підвищення якості журналів із країн, що 

розвиваються. 

 



Платформи Research4life:  
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AGORA (2003р.) 

Сільське 
господарство 

OARE (2006р.) 
Навколишнє 
середовище 

ARDI (2009р.) 
Розвиток та 

інновації 

GOALI (2018р.) 

Галузь права та 
соціальні науки 

HINARI (2001р.) 
Медична 

література 



Вводимо ім’я користувача, пароль для 

нашої академії 
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Сумлінне використання Research4life:  

6 

• завантажувати або роздруковувати до 15% випуску 

журналу чи книги;  

• використовувати матеріали для навчальних цілей; 

• слід завжди вказувати першоджерело. 

 



Заборонено: 

7 

• повідомляти usernames and passwords будь-кому поза 
академією;  

• розповсюджувати документи індивідуальним 
користувачам або організаціям поза академією;  

• отримувати оплату за надання матеріалів;  

• використовувати програми Research4life, перебуваючи 
в іншій країні;  

• завантажувати або відправляти матеріали для 
широкого доступу на сайти або будь-де ще;  

• розміщувати імена користувачів та паролі на 
загальнодоступних веб-сайтах або блогах. 

 



Якщо виникли проблеми з доступом 
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Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного 

забезпечення: 729-86-07 

Email: bib@ogasa.org.ua 

Соціальні мережі: 

• Facebook: https://www.facebook.com/groups/library.ogasa 

• Twitter: https://twitter.com/LibraryOgasa 

• Instagram: https://www.instagram.com/library.ogasa 

Віртуальна бібліографічна довідка: 

https://odaba.edu.ua/library/help/virtual-bibliographic-reference  

mailto:bib@ogasa.org.ua
https://www.facebook.com/groups/library.ogasa/?fref=mentions
https://twitter.com/LibraryOgasa
https://www.instagram.com/library.ogasa/
https://odaba.edu.ua/library/help/virtual-bibliographic-reference
https://odaba.edu.ua/library/help/virtual-bibliographic-reference
https://odaba.edu.ua/library/help/virtual-bibliographic-reference
https://odaba.edu.ua/library/help/virtual-bibliographic-reference
https://odaba.edu.ua/library/help/virtual-bibliographic-reference


Головна сторінка сайту R4L 
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Content 
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Content 
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Content 
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Content 
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Content 
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Content 
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Content 
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Content 
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Головна сторінка 
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Результат більш 80 млн. документів 
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Додамо деякі фільтри і результат 3млн. публікацій 
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Як відкрити документи для перегляду. Pdf 
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Як відкрити документи для перегляду. Full Text 

Online, відкриває першоджерело в іншому вікні 
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Розширений пошук 
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Hinari 
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20 галузей за спеціальністю > 24млн. документів 
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AGORA 
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23 галузі за спеціальністю  > 36млн. документів 



ARDI 

10 галузей за нашої спеціальністю  > 11тис. документів 
 

28 



GOALI 

6 галузей за нашої спеціальністю > 2500 документів 
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OARE 

10 галузей за нашої спеціальністю >11500 документів 
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Пошук у загальній базі R4L Джерел з БД Scopus 
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За назвою публікації знайшов одразу повний 

текст. 
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Пошук у загальній базі R4L Джерел з БД Web of 

Science 
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За назвою публікації знайшов одразу повний 

текст. 
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Дякую за увагу! 
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