
 

 

 

EBSCO із задоволенням представляє «EP Package Standard»,  

який включає 11 баз даних, що охоплюють широкий спектр тем:  

від бізнесу та гуманітарних наук до медицини та екології.  

 

 

Academic Search Premier – база даних, призначена для провідних дослідників, містить 
найбільш цінний, всеосяжний міждисциплінарний контент. Як провідна наукова база 
даних, вона надає доступ до визнаних повнотекстових журналів та інших цінних 

ресурсів. Academic Search Premier містить бібліографічні дані з 17 150+ журналів, з яких 
15 300 рецензуються і 4750+ з повним текстом. PDF-файли до 1975 року доступні 

майже для 140 журналів. Більше 2200 активних повнотекстових журналів 
проіндексовані у Web of Science або SCOPUS. Academic Search  Premier пропонує доступ 
до колекції із більше 67 000 відео від Associated Press, що охоплюють широкий спектр 

тем. База даних охоплює такі галузі науки, як біологія, хімія, фізика, психологія, інженерне проектування, 
релігія і теологія, нові технології, тощо. База даних оновлюється щодня. 

 

Business Source Premier, найбільш широко використовувана база даних бізнес-
досліджень, охоплює різні дисципліни бізнесу і надає повний текст більш 2150+ 

наукових журналів. Business Source Premier містить повний текст наукових публікацій з 
1965 року, цитовані посилання, опубліковані з 1998 року, доступні для пошуку за 
ресурсами. Майже 580 активних повнотекстових журналів проіндексовані в Web of 

Science або SCOPUS. Крім того, він включає в себе звіти про дослідження ринку, 
галузеві звіти, звіти країн, профілі компаній, SWOT-аналізи і колекцію більш 67 000 

відео з Associated Press, що охоплюють широкий спектр тем.  
 
 

Regional Business News – це додаткова база даних для клієнтів Business Source Premier , 
що охоплює понад 70 повнотекстових ділових публікацій з США і Канади. До ключових 
ресурсів належать газети, журнали і новинні стрічки з охопленням повнотекстового 

контенту більше 20 років. 
 

 
 
MasterFILE Premier містить повні тексти майже 1600 періодичних видань, що 

охоплюють загальні довідкові матеріали, а також за темими: бізнес, охорона здоров'я, 
освіта, загальні науки і багато іншого. Ця база даних також містить повні тексти майже 
для 440 довідкових видань, більш 73 000 першоджерел та колекції зображень, що 

містить більше 1,7 мільйона фотографій, карт і прапорів. База даних пропонує архіви 
ключових публікацій (American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Library Journal, 

National Review, Saturday Evening Post, тощо), починаючи з 1917 року. 
 
 



Health Source: Nursing/Academic Edition є повнотекстовою базою даних, що охоплює 
теми догляду та суміжних питань, включаючи догляд за дітьми, інтенсивну терапію, 

психічне здоров'я, догляд за хворими, медичне право і багато іншого. База даних 
містить близько 320 наукових повнотекстових журналів, в тому числі "Creative Nursing", 

"Issues in Mental Health Nursing", "Journal of Advanced Nursing", "Journal of Child & 
Adolescent Psychiatric Nursing" та багато іншого. 
 

 
 

 

Health Source: Consumer Edition це багата колекція інформації про здоров'я. Цей 
ресурс надає доступ майже до 80 повнотекстових журналів, присвячених здоров'ю, в 

тому числі до журналів "American Fitness", "Better Nutrition", "Fit Pregnancy", "Harvard 
Health Letter", "HealthFacts", "Muscle & Fitness", "Prevention", "Vegetarian Times" та  
багатьох інших. Ця база даних також включає в себе доступний для пошуку повний 

текст поточних, пов'язаних зі здоров'ям брошур і більше 100 довідників зі здоров'я.  
 

 

 
 

Newspaper Source надає повний текст для 60 американських і міжнародних газет. База 
даних також містить вибірковий повний текст для 300 регіональних (США) газет. Крім 
того, він пропонує транскрипти новин з телебачення та радіо з великих мереж (CBS 

News, CNN, CNN International, FOX News, NPR та інші).  
 

 

 

 
MEDLINE надає авторитетну інформацію з медицини, сестринській справі, 
стоматології, ветеринарії, системі охорони здоров'я, доклінічних науках і багато 
іншого. MEDLINE, створений Національною медичною бібліотекою, використовує 

індексацію MeSH (предметні рубрики) для пошуку цитат з більш ніж 5600 сучасних 
біомедичних журналів на 60 мовах. 

 
 

 

Education Resource Information Center (ERIC) забезпечує доступ до навчальної 
літератури та ресурсів із журналів, що входять до Current Index of Journals in Education 
and Resources у Education Index. ERIC містить понад 1 600 000 записів і посилань на 

більш ніж 631 000 повнотекстових документів від ERIC, починаючи з 1966 року. Типи 
джерел включають статті журналів, книги, доповіді конференцій, посібники з 

навчальних програм, доповіді з питань політики тощо.  
 
 

 
 

 
 



GreenFile пропонує добре вивчену інформацію, що охоплює всі аспекти впливу 
людини на навколишнє середовище. Його колекція наукових, урядових та 

загальнодоступних видань включає матеріали про вплив на навколишнє середовище 
окремих осіб, корпорацій і місцевої / національної влади і про те, що можна зробити 

на кожному рівні, щоб мінімізувати ці наслідки. Охоплюються теми глобальної зміни 
клімату, зеленого будівництва, забруднення навколишнього середовища, сталого 
сільського господарства, поновлюваної енергії, переробки тощо. База даних 

забезпечує індексацію і реферати для більш ніж 880 000 записів, а також повний текст 
відкритого доступу для більш ніж 13 000 записів. 
 

LISTA, Library, Information Science & Technology Abstracts™ індексує більше 600 
журналів, а також книги, дослідні звіти та багато іншого. Користувачі можуть 

переглядати інформацію про більш ніж 5000 найбільш індексованих авторів та їх 
публікаціях. Предметне покриття включає бібліотечну справу, класифікацію, 
каталогізацію, бібліометрію, пошук інформації, управління інформацією.  

 
 
 

 
Teacher Reference Center забезпечує індексацію і реферати для більш ніж 220 

рецензованих журналів. База даних охоплює різні теми, що представляють інтерес для 
вчителів, в тому числі: оцінювання, кращі практики, безперервна освіта, початкова 
освіта, вища освіта, стандарти грамотності, управління шкілою, наука і математика, 

педагогічна освіта та багато іншого. 
 
 

 
European Views of the Americas: 1493-1750, архівна база даних, це вичерпне 

керівництво до друкованих документів про Північну і Південну Америку, написане в 
Європі до 1750 року від European Americana: A Chronological Guide to Works Printed in 
Europe Relating to the Americas, 1493-1750. База даних містить понад 32 000 записів, що 

охоплюють європейські дослідження і зображення корінних народів Америки.  

 

 

 

 

 
 

Бази даних доступні через платформу EBSCOhost 

https://www.ebsco.com/ 
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