
 

Інструкція користувача EBSCO 
 

EBSCO – це потужна оперативна довідково- бібліографічна система, яка надає 

широкий спектр реферативних та повнотекстових загальнодоступних баз даних від відомих 

інформаційних постачальників. 

Інформація представлена європейськими мовами, пошук ведеться англійською мовою. 

Початок роботи: 

1.Набрати в браузері адресу http://search.ebscohost.com та перейти за посиланням. 

Доступ відкрито за наявності в правому верхньому куті напису “BUKOVINIAN 

STATE  MEDICAL UNIVERSITY”  

 

 

 

 

 

 

 

http://search.ebscohost.com/


 

 

2.Встановити мову інтерфейсу (української немає, кирилицею лише російська). 

 

3.За замовчуванням відразу відкривається пошукова форма EBSCO до бази даних 

MEDLINE with Full Text. 

4.Для реєстрації необхідно знайти і натиснути на верхній панелі кнопку , 

що автоматично переведе Вас на сторінку з формою для: 

1 повторного входу; 

2  реєстрації через гугл аккаунт; 

3 створення власного облікового запису на платформі EBSCO 

 
 



 

Зразок заповненої реєстраційної форми: 

 

 

NB! вкінці  необхідно  поставити галочку,  а  Ваш  пароль  має відповідати  

затребуваним нормам  складності (не  менше 6 символів, як мінімум 1 цифра від 0 до 9, 

хоча б одна буква та хоча б один спеціальний символ (!, @, %, &тощо)). 

 



Розширений пошук: 

1 введіть терміни для пошуку в першому пошуковому рядку; 

2  виберіть зі списку поля (наприклад: автор, повний текст, назва); 

3 використовуючи логічні оператори об’єднайте два або декілька пошукових полів; 

4 за потреби можна додавати пошукові рядки; 

5 для уточнення пошуку “Обмежте результати”; 

6 натисніть кнопку “Пошук”. 

 

 

Результати пошуку відображаються в хронологічному порядку починаючи з 

найновішого. Обмежити результати допоможуть такі параметри, як “Повний текст”, “Тип 

видання”, “Дата видання” та ін. 



 

Використання логічних операторів: 

AND – результат повинен містити всі слова. 

Наприклад, якщо ввести medicine AND history AND biology 

у результатах отримаємо документи, які містять усі ці слова; 
 

OR – результат повинен містити одне зі слів. 

Наприклад, якщо ввести being OR entity у результатах отримаємо 

документи, які містять хоча б одне з цих слів; 
 

NOT – результат не повинен містити слово. 

Наприклад, ввівши medicine NOT biology у результатах отримаємо 

документи, які містять medicine і при цьому не містять biology 
 

 

 

Перегляд результатів пошуку: 
 

Всі результати-знайдені статті відображаються в центрі екрану " Search Results ". 

 



Кількість результатів можна зменшити, використовуючи панель уточнення результатів, де 

Ви можете вказати рік виходу публікації, тип джерела, мову, журнал, і т. п. 

При натисканні посилання з назвою статті відкривається сторінка з описом і повним текстом 

статті 

 


