
Перелік баз даних EBSCO 

Academic Search Premier – забезпечує доступ до повних текстів більш, ніж 8500 журналів, 
включаючи повні тексти більш ніж 4600 рецензованих найменувань. Архіви подані  у 
форматі PDF за період з 1975 р. до наших днів для більш ніж 100 журналів і доступні для 
пошуку посилання на цитування більш ніж 1000 найменувань 

 
 Business Source Premier – база даних з досліджень в сфері бізнесу, що містить повні 
тексти понад 2300 журналів і повні тексти статей із понад 1100 рецензованих наукових 
видань. База даних містить повний текст джерел, найперший з яких датується 1886 роком, 
і посилання на цитування з можливістю пошуку, починаючи з 1998 року. Business Source 
Premier перевершує аналогічні бази даних по повноті представлених текстів з усіх 
дисциплін, пов'язаних з бізнесом, у тому числі  з маркетингу, менеджменту, 
інформаційних системах для менеджменту (MIS), управління виробництвом і 
експлуатацією (POM), бухгалтерії, фінансів і економіки. Ця база даних щодня 
оновлюється на сервері EBSCO host.  
 
ERIC – Інформаційний центр освітніх ресурсів, що містить понад 1 300 000 записів і 
посилань на більш ніж 323 000 повнотекстових документів, найперші з яких датовані 1966 
роком.  
 
 GreenFILE – база даних пропонує детальну інформацію, що висвітлює усі аспекти впливу 
людини на довкілля. Це зібрання наукових, державних і популярних робіт містить дані 
про глобальне потепління, екологічне будівництво, забруднення довкілля, стійкий 
розвиток сільського господарства, поновлювані джерела енергії, переробку відходів і 
багато що інше. База даних надає предметний покажчик і реферати для приблизно 384000 
записів, а також повного тексту у відкритому доступі для більш ніж 4700 записів. 
 
Health Source - Consumer Edition – ця база даних є найбільш повним зібранням  даних з 
охорони здоров'я, доступним для бібліотек у всьому світі, і містить різні області охорони 
здоров'я, такі як медичні науки, харчування, виховання дітей, спортивну медицину і 
загальну охорону здоров'я. У базі даних Health Source : Consumer Edition є близько 80 
повнотекстових журналів, присвячених охороні здоров'я. 
 
Health Source: Nursing/Academic Edition  

Ця база даних надає близько 550 повнотекстових наукових журналів з багатьох 
медичних дисциплін. Health Source : Nursing/Academic Edition також пропонує Lexi - PAL 
Drug Guide, що охоплює 1300 навчальних матеріалів для пацієнтів про  загальні назви 
ліків, охоплюючи більш ніж 4700 торгових марок 
 
MasterFILE Premier – ця багатопрофільна база даних, створена спеціально для публічних 
бібліотек, містить повні тексти більш ніж 1700 видань загальних напрямків за період з 
1975 р. по теперішній час. Охоплюючи практично усі предметні області загальних 
напрямків, MasterFILE Premier містить також повні тексти близько 500 довідників, 164 
400 документів-першоджерел і колекції зображень, що налічує 502 000 фотографій, карт і 
прапорів. База щодня оновлюється на EBSCOhost. 
 
MEDLINE – містить авторитетну медичну інформацію з медицини, догляду за хворими, 
стоматології, ветеринарії, системи охорони здоров'я, доклінічних наук. У базі даних 
MEDLINE, створеною бібліотекою National Library of Medicine, для пошуку описів у 
більш ніж 4800 наявних медико-біологічних журналах застосовується MeSH –



індексування  (Medical Subject Headings - Заголовки медичних тем) з можливістю пошуку 
по дереву, деревовидній ієрархії, підзаголовках. 
 
 
Newspaper Source – у базі даних є повні тексти більш ніж 40 газет США і міжнародних 
газет. База даних також містить обрані повні тексти 389 регіональних газет (США). Крім 
того, є також повнотекстові стенограми теле- і радіоновин. 
 
 Regional Business News – містить вичерпні повнотекстові матеріали регіональних видань з 
бізнесу. Regional Business News охоплює понад 80 регіональних видань з бізнесу з усіх 
великих міст і сільських районів США.  
 


