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М. В. сòð³хà

ЗАБЕЗпЕЧЕÍÍЯ ДостÓпÓ До ЕЛЕКтРоÍÍиХ
ÍАÓКоВиХ ВиДАÍь ЧЕРЕЗ МЕРЕЖÓ ÓРАÍ:

ïеðш³ ðезóльòàòè ³ âèñíîâêè

Традèційно гоñтрою проблемою для укра¿нñькèх наукоâціâ є зà -
безïечеííя дîñòóïó дî ïàïеðîâèх òà елеêòðîííèх íàóêîâèх âèдàíь, ð³зíî -
ìà í³òíèх бàз дàíèх. В умоâах лаâèноподібного зроñтан ня кількоñті науко -
âо¿ інформаці¿ лèшень доñтуп до рефератèâнèх баз і електроннèх поâно -
текñ тоâèх âерñій проâіднèх наукоâèх чаñопèñіâ дозâоляє доñліднèкоâі â
режèмі реального чаñу ñтежèтè за ñтаном наукоâого пошуку â його ñфері.
Сучаñнèй ученèй, якèй працює â нормальному уніâерñèтеті (не лèше захід -
но му, але й ñхідному) âже не мèñлèть ñâоє¿ роботè без можлèâоñті поñтій -
ного доñтупу до рефератèâ нèх баз Web of Science, SCOPUS, чè INSPEC, і
без оператèâного доñтупу до поâнèх текñтіâ знайденèх через ці базè потріб -
нèх йому публікацій на моніторі âлаñного перñонального комп’ютера.

Íа жаль, âже блèзько 20 рокіâ тому, ще за чаñіâ СÐСÐ, наші наукоâі
уñтаноâè й ВÍЗ майже переñталè через бідніñть передплачуâатè західні
жур налè. À âідтак âèроñло ціле покоління кандèдатіâ наук, значна чаñтèна
з якèх  не трèмала â руках жодного ñâіжого англомоâного наукоâого чаñо -
пè  ñу. Паліатèâом булè хіба що âідрядження за кордон, з якèх наші нау коâ -
ці âерталèñя ñпершу з âалізамè, поâнèмè кñерокопій, а потім – із "флеша -
мè", запоâненèмè заâантаженèмè â "тамтешніх" бібліотеках ñтаття мè. Та -
ке ñтаноâèще з погляду потреб поâноцінно¿ інтеграці¿ укра¿нñь ко¿ наукè â
ñâітоâу не можна терпітè далі. Водночаñ ñлід уñâідомлюâатè: зараз  перед -
плата окремèх папероâèх прèмірнèкіâ наукоâо¿ періодèкè для якèхоñь
окремèх бібліотек âже нічого не âèрішèть. Потрібна маñоâана передплата
інтернет-âерñій, доñтупнèх для âñього загалу укра¿нñькèх доñліднèкіâ. 

Така передплата зазâèчай дорога. Середньоñтатèñтèчнèй західнèй
уніâер ñèтет âèтрачає на ці потребè кілька мільйоніâ доларіâ на рік – що
для укра¿нñького наукоâого бюджету є âельмè значною ñумою. À ñтандарт -
на ціна, за якою переñічнèй âідâідуâач мережі може "заâантажèтè" ñтаттю
з ñайту проâідного наукоâого чаñопèñу, ñкладає блèзько 30 доларіâ СШÀ –
ñума, âельмè âідчутна для укра¿нñького наукоâця, з огляду на те, що â
нормальному режèмі такèх ñтатей доñліднèкоâі потрібно не одну й не дâі
на тèждень. Íе гоâорю âже про те, що й âалютні рахункè, з якèх ці коштè
можна âільно переказуâатè, є далеко не â уñіх нашèх профеñоріâ і доцентіâ.

ßк було заяâлено мініñтром оñâітè і наукè Óкра¿нè профеñором
².Î. Ва кар чуком (якèй є âодночаñ однèм з проâіднèх укра¿нñькèх фізèкіâ-
теоретèкіâ) ще на торішній підñумкоâій колегі¿, забезпечення укра¿нñькèм
наукоâцям доñтупу до ñâітоâèх інформаційнèх наукоâèх реñурñіâ набуло
ñтатуñу одного з "наукоâèх" пріорèтетіâ ÌÎÍ. Відтак протягом літа 2008
року ÌÎÍ через національну наукоâо-оñâітню мережу ÓÐÀÍ, яка з лютого
2008 року під’єднана до єâропейñько¿ мережі GEANT2, та за ñпрèяння
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фірмè ABE Marketing (Польща), яка має значнèй доñâід забезпечення
електроннèмè реñурñамè польñькèх уніâерñèтетіâ, проâело перегоâорè з
âіñьмома проâіднèмè наукоâèмè âèдаâнèцтâамè ñâіту і отрèмало пільгоâу
пропозèцію доñтупу до ¿хніх реñурñіâ (понад 3000 назâ журналіâ) для âñіх
наукоâèх уñтаноâ Óкра¿нè, під’єднанèх до ÓÐÀÍу. Прè цьому âñю ñèñтему
ÓÐÀÍ, яка об’єднує понад нашèх 60 уніâерñèтетіâ, фактèчно погодèлèñя
під ключèтè як одну âелèку уñтаноâу. Термін теñтоâого доñтупу до елект -
рон нèх реñурñіâ ñтаноâèâ з 15 âереñня 2008 р. до 15 ñічня 2009 р.

Îñкількè коштè на таке підключення â Äержаâному бюджеті 2008 р.
передбачені не булè, мініñтр ².Î. Вакарчук зâернуâñя до керіâнèкіâ ВÍЗ з
проханням надатè фінанñоâу підтрèмку для передплатè електроннèх
âèдань на період теñту. Позèтèâно на це прохання âідгукнулèñя 15 ВÍЗ:

– Íаціональнèй уніâерñèтет "Ëьâіâñька політехніка"
– Îдеñькèй національнèй політехнічнèй уніâерñèтет 
– Íаціональнèй технічнèй уніâерñèтет Óкра¿нè "Êè¿âñькèй полі -

технічнèй інñтèтут"
– Íаціональнèй аâіаційнèй уніâерñèтет 
– Íаціональнèй транñпортнèй уніâерñèтет 
– Полтаâñькèй національнèй технічнèй уніâерñèтет ім. Ю. Êондратюка
– Äонецькèй національнèй уніâерñèтет 
– Запорізькèй національнèй  уніâерñèтет 
– Îдеñькèй національнèй уніâерñèтет ім. ².². Ìечнèкоâа 
– Харкіâñькèй національнèй уніâерñèтет радіоелектронікè 
– Íаціональнèй технічнèй уніâерñèтет "Харкіâñькèй політехнічнèй

інñтèтут"
– Äонецькèй національнèй технічнèй уніâерñèтет 
– Піâденно-укра¿нñькèй держаâнèй педагогічнèй уніâерñèтет

ім. Ê.Ä. Óшèнñького 
– Êè¿âñькèй національнèй уніâерñèтет технологі¿ та дèзайну 
– Êè¿âñькèй національнèй уніâерñèтет будіâнèцтâа і архітектурè. 
Заâдякè фінанñоâій підтрèмці назâанèх ВÍЗ було забезпечено теñтоâу

передплату реñурñіâ подальшèх âèдаâнèцтâ:
■ Springer/Zentralblat Math (поâна колекція журналіâ за 1997–2008 р.)
■ Blackwell Publishing / Wiley (1260 журналіâ за 1997–2008 р.) 
■ Cambridge University Press (колекція журналіâ STM + HSS за

2008 р.) 
■ Royal Society of Chemistry (колекція журналіâ за 2000–2008 р.) 
■ Nature Publishing Group (8 журналіâ за 2008 р.) 
■ Science (журнал Science за 1998–2008 р.) 
Îкремо заâдякè прямèм перегоâорам ÓÐÀÍу було забезпечено без -

оплатнèй теñтоâèй доñтуп до ряду іншèх реñурñіâ, ñеред якèх âарто âèокре -
мè тè  колекцію âідомèх журналіâ American Physical Society.

Ó теñтуâанні âзялè учаñть 56 ВÍЗ та ÍÄ² у 10 міñтах Óкра¿нè, що є
абонентамè мережі ÓÐÀÍ: 

– Віннèцькèй національнèй технічнèй уніâерñèтет
– ²нñтèтут фізèко-органічно¿ хімі¿ і âуглехімі¿ ім. Ë.Ì. Ëèтâèненка

ÍÀÍ Óкра¿нè
– Äонецькèй національнèй уніâерñèтет 
– Äонецькèй національнèй технічнèй уніâерñèтет 

Забезпечення доступу до електронних наукових видань
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– Äонецькèй фізèко-технічнèй інñтèтут ім. Î.Î. Галкіна ÍÀÍ Óкра¿нè
– Íаціональнèй гірнèчèй уніâерñèтет Óкра¿нè (Äніпропетроâñьк) 
– Äніпропетроâñькèй регіональнèй інñтèтут держаâного упраâління

Óкра¿нè 
– Прèдніпроâñька держаâна академія будіâнèцтâа і архітектурè
– ²нñтèтут безперерâно¿ фахоâо¿ оñâітè ПÄÀБÀ
– Прèдніпроâñька держаâна медèчна академія 
– Запорізькèй національнèй технічнèй уніâерñèтет 
– Запорізька держаâна інженерна академія 
– Запорізькèй національнèй  уніâерñèтет 
– Запорізькèй держаâнèй медèчнèй уніâерñèтет 
– Íаціональнèй антарктèчнèй наукоâèй центр ÌÎÍ Óкра¿нè
– Äержаâнèй фонд фундаментальнèх доñліджень 
– Êè¿âñькèй національнèй уніâерñèтет будіâнèцтâа і архітектурè 
– Êè¿âñькèй національнèй педагогічнèй уніâерñèтет ім. Ì.П. Äра -

гоманоâа 
– Íаціональнèй технічнèй уніâерñèтет Óкра¿нè "Êè¿âñькèй політех -

ніч нèй інñтèтут"
– Êè¿âñькèй національнèй економічнèй уніâерñèтет ім. Вадèма Геть -

 мана 
– Ìіжнароднèй наукоâо-наâчальнèй центр інформаційнèх техно ло гій

та ñèñтем ÍÀÍ Óкра¿нè та ÌÎÍ Óкра¿нè
– Íаціональна академія держаâного упраâління прè Презèдентоâі

Óкра¿нè 
– Íаціональнèй аâіаційнèй уніâерñèтет 
– Ìіжнароднèй наукоâо-технічнèй уніâерñèтет 
– Íаціональнèй транñпортнèй уніâерñèтет 
– Êè¿âñькèй національнèй уніâерñèтет технологі¿ та дèзайну 
– Íаціональнèй уніâерñèтет "Ëьâіâñька політехніка"
– Îдеñькèй національнèй уніâерñèтет ім. ².². Ìечнèкоâа 
– Îдеñька національна морñька академія 
– Îдеñькèй національнèй морñькèй уніâерñèтет 
– Îдеñька національна юрèдèчна академія 
– Îдеñькèй національнèй політехнічнèй уніâерñèтет 
– Піâденноукра¿нñькèй держаâнèй педагогічнèй уніâерñèтет

ім. Ê.Ä. Óшèнñь кого 
– Полтаâñькèй В²Т² ÍТÓÓ "ÊП²"
– Полтаâñькèй уніâерñèтет ñпожèâчо¿ коопераці¿ Óкра¿нè 
– Полтаâñькèй національнèй технічнèй уніâерñèтет ім. Ю. Êондра тю -

ка 
– Ìорñькèй гідрофізèчнèй інñтèтут ÍÀÍ Óкра¿нè
– ²нñтèтут біологі¿ піâденнèх моріâ ім. Î.Î. Êоâаленка ÍÀÍ Óкра¿нè
– Öентралізоâана бібліотечна ñèñтема для дітей 
– Сеâаñтопольñькèй міñькèй гуманітарнèй уніâерñèтет 
– Íаціональнèй технічнèй уніâерñèтет "Харкіâñькèй політехнічнèй

інñтèтут"
– Харкіâñькèй національнèй уніâерñèтет радіоелектронікè 
– Харкіâñькèй національнèй уніâерñèтет ім. В.Í. Êаразіна 
– Харкіâñькèй національнèй економічнèй уніâерñèтет 
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– Óкра¿нñька інженерно-педагогічна академія 
– Харкіâñька держаâна академія культурè 
– ²нñтèтут медèчно¿ радіологі¿ ім. С.П. Грèгор'єâа ÀÌÍ Óкра¿нè
– Харкіâñькèй гуманітарнèй уніâерñèтет "Íародна укра¿нñька академія"
– ²нñтèтут екñперèментально¿ і клінічно¿ âетерèнарно¿ медèцèнè

ÓÀÀÍ 
– Харкіâñькèй національнèй педагогічнèй уніâерñèтет ім. Г.С. Ско -

âоро дè 
– Харкіâñькèй національнèй аâтомобільно-дорожній уніâерñèтет 
– Харкіâñькèй національнèй технічнèй уніâерñèтет ñільñького

гоñподарñтâа 
– Íаціональнèй фармацеâтèчнèй уніâерñèтет Óкра¿нè 
– Харкіâñька держаâна академія дèзайну і мèñтецтâ 
– Хмельнèцькèй уніâерñèтет упраâління та праâа 
– Хмельнèцькèй національнèй уніâерñèтет.
Ще 21 уñтаноâа долучèлаñя до проекту за âлаñнèм бажанням âже â

ході його реалізаці¿ (âñі ці уñтаноâè âключені â заяâкè на прèдбання ліцен -
зій на 2009 рік разом з абонентамè мережі): 

■ Äонецькèй уніâерñèтет упраâління 
■ ²âано-Франкіâñькèй національнèй технічнèй уніâерñèтет нафтè і газу
■ ²нñтèтут магнетèзму ÍÀÍ Óкра¿нè і ÌÎÍ Óкра¿нè
■ ²нñтèтут геофізèкè ім. С.². Субботіна ÍÀÍ Óкра¿нè
■ ²нñтèтут загально¿ та неорганічно¿ хімі¿ ім. В.². Вернадñького

ÍÀÍ Óкра¿нè
■ ²нñтèтут біохімі¿  ім. Î.В. Паладіна ÍÀÍ Óкра¿нè
■ ²нñтèтут хімі¿ поâерхні ім. Î.Î. Чуйка ÍÀÍ Óкра¿нè
■ Війñькоâèй інñтèтут телекомунікацій та інформатèзаці¿ 
■ ²нñтèтут фізèкè напіâпроâіднèкіâ ім. В.Є. Ëашкарьоâа ÍÀÍ

Óкра¿нè
■ ²нñтèтут ядернèх доñліджень ÍÀÍ Óкра¿нè
■ ²нñтèтут фізèчно¿ хімі¿ ім. Ë.Ì. Пèñаржеâñького ÍÀÍ Óкра¿нè
■ Таâрійñькèй держаâнèй агротехнічнèй уніâерñèтет 
■ Єâропейñькèй Óніâерñèтет 
■ Ëуганñькèй національнèй уніâерñèтет ім. Т.Г.Шеâченка 
■ Сімферопольñька філія ÊÍÅÓ 
■ Таâрійñькèй національнèй уніâерñèтет ім. В.². Вернадñького
■ Сумñькèй держаâнèй уніâерñèтет 
■ Фізèко-технічнèй інñтèтут нèзькèх температур ім. Б.².Вєркіна

ÍÀÍ Óкра¿нè
■ ²нñтèтут фізèкè та електронікè ім. Î.ß. Óñèкоâа ÍÀÍ Óкра¿нè
■ Íаціональнèй аерокоñмічнèй уніâерñèтет "ХÀ²"
■ Черкаñькèй національнèй уніâерñèтет.
Проâедене протягом âереñня 2008 року – ñічня 2009 року теñтоâе

підключення показало:
– âèñокèй ріâень зацікаâленоñті укра¿нñькèх âченèх у доñтупі до

поâнотекñтоâèх âерñій наукоâèх журналіâ (про це ñâідчèть екñпонен ціальне
зроñтання чèñла заâантаженèх ñтатей упродоâж теñтуâання, 21 заяâка на
підключення до ñерâіñу з чèñла âèщèх наâчальнèх закладіâ та наукоâо-
доñліднèх уñтаноâ, що не є корèñтуâачамè мережі ÓÐÀÍ);

Забезпечення доступу до електронних наукових видань
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– âідноñно нèзьку поріâняно з ціною "прямого заâантаження" з інтер -
нету ( прèблèзно 150 грн.) ñобіâартіñть ñтатей у передплаченèх реñурñах
(3,2–90 грн. за ñтаттю, за ціною у âереñні 2008 р.) ñтаном на лèñтопад 2008
року, що ілюñтрує наâедена нèжче таблèця.

Êорèñтуâачамè, â якèх ñерâіñ доñтупу до поâнотекñтоâèх âерñій
наукоâèх публікацій корèñтуâаâñя найбільшèм попèтом, є:

²âано-Франкіâñькèй уніâерñèтет нафтè та газу
Черкаñькèй національнèй уніâерñèтет
Ìорñькèй гідрофізèчнèй інñтèтут ÍÀÍ Óкра¿нè
Харкіâñькèй національнèй уніâерñèтет радіоелектронікè
Фізèко-технічнèй інñтèтут нèзькèх температур ім. Б.². Вєркіна ÍÀÍ

Óкра¿нè.
Спожèâання цільоâого трафіку ñеред лідеріâ та ñеред іншèх корèñ ту -

âачіâ за міñяцямè згідно зі ñтатèñтèкою ÓÐÀÍ подано на діаграмах:
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1 – ²âано-франкіâñькèй національнèй технічнèй уніâерñèтет нафтè і газу
2 – Ìорñькèй гідрофізèчнèй інñтèтут ÍÀÍ Óкра¿нè
3 – Черкаñькèй національнèй уніâерñèтет
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1 – ÄÓ "Íаціональнèй антарктèчнèй наукоâèй центр", 2, 19 – іíñòèòóò ô³зèêè òà елеêò -
ðîí³êè ³ì. о.Я. Óñèêîâà ÍАÍ Óêðà¿íè, 3 – Êè¿âñькèй національнèй економічнèй уніâерñè -
тет ім. В. Геть мана, 4 – Äніпропетроâñькèй регіональнèй інñтèтут держаâного упраâління,
5 – Äонецькèй національнèй уніâерñèтет, 6 – Äонецькèй національнèй технічнèй уніâер ñè -
тет, 7 – Äонецькèй уніâерñèтет упраâління, 8 – Дîíеöьêèé ô³зèêî-òехí³чíèé ³íñòèòóò
³ì. о.о. Гàлê³íà ÍАÍ Óêðà¿íè, 9 – Запорізька держаâна інженерна академія, 10 – Єâро -
пейñькèй уніâерñèтет, 11 – Запорізькèй держаâнèй медèчнèй уніâер ñèтет, 12 – Запо різькèй
національнèй уніâерñèтет, 13 – Запорізькèй національнèй технічнèй уніâерñèтет, 14 –
²нñтèтут безперерâно¿ фахоâо¿ оñâітè ПÄÀБÀ, 15 – іíñòèòóò б³îлîг³¿ ï³âдеííèх ìîð³â
³ì. о. о. Кîâàлеâñьêîгî ÍАÍ Óêðà¿íè, 16 – ²нñтèтут медèч но¿ радіологі¿ ім. С.П. Грè гор'єâа,
17 – іíñòèòóò геîô³зèêè ³ì. с.і. сóббîò³íà ÍАÍ Óêðà¿íè, 18 – іíñòèòóò íàï³âïðî â³дíèê³â
³ì. В.Є. Лàшêàðьîâà ÍАÍ Óêðà¿íè, 20 – іíñòè òóò ô³зèêî-îðгàí³чíî¿ х³ì³¿ òà âóглех³ì³¿
³ì. Л.М. Лèòâèíеíêà ÍАÍ Óêðà¿íè, 21 – іíñòèòóò ô³зèчíî¿ х³ì³¿ ³ì. Л.о. пèñàðжеâñьêîгî
ÍАÍ Óêðà¿íè, 22 – іíñòèòóò х³ì³¿ ïîâеðхí³ ³ì. о.о. Чóéêà ÍАÍ Óêðà¿íè, 23 – іíñòèòóò
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ядеðíèх дîñл³джеíь ÍАÍ Óêðà¿íè, 24 – Êè¿âñькèй національнèй уніâерñèтет будіâнèцтâа і
архітектурè, 25 – Êè¿âñькèй національнèй уніâерñèтет технологі¿ та дèзайну, 26 – Íаціо -
нальнèй аâіаційнèй уніâерñèтет, 27 – Íаціональнèй гірнèчèй уніâерñèтет Óкра¿нè, 28 –
ÍТÓÓ "Êè¿âñькèй політехнічнèй інñтèтут", 29 – Íаціональнèй уніâерñèтет "Ëьâіâñька
політехніка", 30 – Íацональнèй фармацеâтèчнèй уніâерñèтет Óкра¿нè, 31 – Îдеñька націо -
наль на морñька академія, 32 – Îдеñькèй національнèй уніâерñèтет ім. ².². Ìеч нікоâа, 33 –
Полтаâñькèй національнèй технічнèй уніâерñèтет ім. Ю. Êондратюка, 34 – Прèдніпроâñька
держаâна академія будіâнèцтâа і архітектурè, 35 – Сеâаñтопольñькèй міñькèй гуманітарнèй
уніâерñèтет, 36 – Сумñькèй держаâнèй уніâерñèтет, 37 – Таâрійñькèй держаâнèй агро -
технічнèй уніâерñèтет, 38 – Таâрійñькèй національнèй уніâер ñèтет ім. В.². Вернад ñького,
39 – Óкра¿нñька інженерно-педагогічна академія, 40 – ÓÐÀÍ теñтè, 41 – ф³зèêî-òехí³чíèé
³íñòèòóò íèзьêèх òеìïеðàòóð ³ì. Б.і. Вєðê³íà ÍАÍ Óêðà¿íè, 42 – Харкіâñькèй гуманітарнèй
уніâерñèтет "Íародна укра¿нñька академія", 43 – Харкіâñькèй національнèй аâтомобільно-
дорожній уніâерñèтет, 44 – Харкіâñькèй національнèй економічнèй уніâерñèтет, 45 –
Харкіâ ñькèй національнèй уніâерñèтет ім. В.Í. Êаразіна, 46 – Харкіâñькèй національнèй
уніâерñèтет радіоелектронікè, 47 – Хмельнèцькèй уніâерñèтет упраâління і праâа, 48 –
Öентралізоâана бібліотечна ñèñтема для дітей (Сеâаñтополь)

Àналіз ñтатèñтèкè âèкорèñтання зазначенèх реñурñіâ дозâоляє:
проâеñтè поріâняльнèй аналіз зацікаâленоñті ВÍЗ та ÍÄ² у передплаті

електроннèх наукоâèх âèдань у фахоâому та кількіñному розрізах, що â
ñâою чергу дозâоляє ñформулюâатè рекомендаці¿ щодо доцільноñті
передплатè конкретнèх реñурñіâ на 2009 та подальші рокè;

проâеñтè якіñнèй аналіз та âèяâèтè галузі знань, найбільш популяр -
ні ñеред корèñтуâачіâ мережі, що також дозâолèть зâажено та обґрунто âано
обèратè реñурñè для подальшого теñтуâання та річно¿ передплатè.

Так, за результатамè аналізу ñтатèñтèкè âèкорèñтання реñурñіâ, що
надійшла âід âèдаâціâ, найбільш актèâною аудèторією корèñтуâачіâ â
галузеâому розрізі âèяâèлèñь âчені, що займаютьñя розробкамè â галузі
хімі¿, матеріалознаâñтâа та медèцèнè (за аналізом ñтатèñтèк Springer та
Wiley/Blackwell). Відñтаâання у обñягах âèкорèñтання реñурñіâ
ñпоñтерігалоñя ñеред фізèчнèх та інженернèх ñпеціальноñтей. 
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Тут наâеденèй роз-
поділ корèñту âа чіâ за âі -
домñтâамè. Переâага уñ -
та ноâ Ìініñтерñтâа оñâітè
і наукè Óкра¿нè пояñню -
єтьñя тèм, що уñтаноâè
Íа ціо нально¿ академі¿ на -
ук Óкра¿нè більшою мі -
рою корèñтуютьñя поñлу -
га мè академічно¿ мережі
UARNET.



10 íàéïîïóляðí³шèх âèдàíь Blackwell&Willey
•European Journal of Lipid Science and Technology 
•European Journal of Organic Chemistry 
•Angewandte Chemie International Edition 
•Journal of Inorganic Chemistry 
•MedChem 
•Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 
•Advanced Materials 
•Chemistry - A European Journal 
•Journal of Applied Polymer Science 
•International Journal of RF and Microwave Computer-Aided

Engineering  

15 íàéïîïóляðí³шèх âèдàíь âèдàâíèöòâà Springer: 
• Journal of Electronic Materials 
• Russian Chemical Bulletin 
• Journal of the American Oil Chemists' Society 
• World Journal of Surgery 
• Journal of Materials Science: Materials in Electronics 
• Intensive Care Medicine 
• Journal of Materials Science 
• Psychopharmacology 
• Journal of Applied Spectroscopy 
• International Urogynecology Journal 
• Pediatric Nephrology 
• European Journal of Pediatrics 

• Archives of Gynecology and Obstetrics 
• Catalysis Letters 
• Pediatric Surgery International 

Серед âèдаâнèцтâ безумоâнèм лідером попèту за результатамè
теñтоâого підключення є Springer.

Ó зâерненнях корèñтуâачіâ як найбільш бажані для передплатè â
майбутньому найчаñтіше згадуâалèñя: 

ïîâíîòеêñòîâ³ ðеñóðñè
ScienceDirect (Elsivier), SpringerLink(Springer Verlag), Wiley

InterScience (Wiley), ACS (American Chemical Society ), RSC (Royal Society
of Chemistry), APS (American physical society),  IOP (Institute of Physics),
eLibrary, Электронная бèблèотека дèññертацèй (ÐГБ);

ðеôеðàòèâí³ (б³бл³îгðàô³чí³) бàзè дàíèх
Scopus (Elsivier), Zentralblatt MATH, Web of Science, Current Contents

Connect (ISI Web of Knowledge), INSPEC (IET).
За результатамè теñтуâання булè ñформоâані ціноâі пропозèці¿

âèдаâціâ для мережі ÓÐÀÍ на 2009 рік. Вдалоñя доñягнутè ñуттєâого
знèження цін на колекці¿ журналіâ поріâняно зі ñтандартнèмè (зокрема, й
з огляду на âідноñно неâелèке âèкорèñтання реñурñіâ поріâняно з
аналогічнèмè конñорціумамè â Єâропі).

24

Забезпечення доступу до електронних наукових видань



Паралельно âèзначені  ноâі реñурñè для теñтуâання.
Серед нèх – рефератèâні базè SCOPUS та INSPEC. ÌÎÍ планує про -

доâ жèтè і розшèрèтè програму доñтупу до електроннèх реñурñіâ у 2009 р.,
наâіть попрè брак передбаченого на такі цілі бюджетного фінанñуâання
(âідпоâіднèй бюджетнèй запèт ÌÎÍ не було âрахоâано â умоâах гоñтро¿
фінанñоâо-економічно¿ крèзè). Ìініñтерñтâо очікує, що продоâження
програмè дозâолèть з чаñом ñуттєâо збільшèтè й чèñло публікацій укра¿н -
ñькèх ученèх у міжнароднèх рефероâанèх âèданнях (як це ñталоñя â Ðоñі¿
мèнулèмè рокамè паралельно з розгортанням діяльноñті конñорціуму
ÍÈЭÊÎÍ, якèй здійñнює аналогічну програму у âñероñійñькому маñштабі).

Ó кожному разі, здійñнене теñтоâе підключення заñâідчèло âелèку
зацікаâленіñть укра¿нñькèх наукоâціâ до електроннèх інформаційнèх
реñурñіâ. Водночаñ âоно продемонñтруâало необхідніñть подальшо¿ інфор -
маційно¿ роботè, проâедення âідпоâіднèх наâчань і тренінгіâ, які б
дозâолèлè корèñтуâачам макñèмально âèкорèñтатè ноâі інформаційні
можлèâоñті, які ¿м надаютьñя.

Стріха Максим Віталійович – доктор фізико-математичних наук,
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