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Research4Life is a public-private partnership of five programmes:



Зміст

● Вступ

● Доступ до Hinari

● Пошук на Hinari Portal

● Пошук за назвою (journals and books)

● Пошук за предметом (journals and books combined)

● Пошук за мовою (journals and books combined)

● Пошук за видавцем (journals and books combined)

● Додаткові бази даних, реферативні ресурси та відкриті колекції 

● Пошук у Hinari використовуючи Summon

● Колекції за країнами

● Як знайти та завантажити статтю або експортувати посилання
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Навчимось:

● Як отримувати доступ та виконувати вхід до Hinari

● Розуміти як працювати з контентом (Hinari collections)

● Ефективно проводити пошук в Hinari

● Розуміти як працювати з колекціями за країнами (country collections)



Історія: Hinari

● Створена в 2001

● Підтримується World Health Organization (WHO) у 
партнерстві з Yale University Library та Science,  Technical and 
Medical (STM) publishers.

● Hinari пропонує доступ до 4,600 журналів, 12,500 книг та 110 
інших інформаційних ресурсів від 165 видавництв для125 
країн (станом на 2020)

● Hinari надає безкоштовний або помірний за ціною доступ 
для країн, що розвиваються до основних журналів з 
біомедичних наук 

● Доступ: www.who.int/hinari

http://www.who.int/hinari


Доступ до Hinari

● Hinari доступна через:

○ Головну сторінку Research4Life http://login.research4life.org

○ Hinari website http://www.who.int/hinari

● Користувачі з НаУКМА мають віддалений доступ через авторизацію за корпоративною поштою

● У разі відсутності корпоративної пошти, користувачі з НаУКМА можуть отримати логін і пароль, 

звернувшись на email: library.naukma@gmail.com

● На кампусі НаУКМА доступ діє з будь-якого комп’ютера та через WI-FI мережі

http://login.research4life.org/
http://www.who.int/hinari
https://login.ezp.ukma.edu.ua:8043/login


Hinari portal 

1. На вебсайті Hinari можна 
здійснити вхід: 
http://www.who.int/hinari

1. Кнопка Access the content 
дозволяє переглядати 
контент Hinari порталу.

2. Напис “Log in for access”
з’явиться у випадку, якщо 
користувач не увійшов до 
системи

http://www.who.int/hinari


Research4life login

● Також можна здійснити вхід 
до Hinari через головну 
сторінку Research4life 
https://www.research4life.org/

● В обох випадках, 
користувачу необхідно буде 
ввести логін та пароль 
(якщо користувач не на 
кампусі)

https://www.research4life.org/


Login to Hinari

● У випадку, якщо Ви здійснюєте вхід 
віддалено від кампусу, через логін і 
пароль, намагайтесь вводити їх саме 
так, як було вказано у листі, який Ви 
отримали від 
library.naukma@gmail.com (без Caps 
Lock, без пробілів)

● Користувачі, які здійснюють вхід на 
кампусі, або через корпоративну 
пошту, будуть автоматично входити в 
Hinari (без логіну і паролю)

mailto:library.naukma@gmail.com


Research4life programme selection

● Здійснивши вхід, користувач може обрати програму (одну з 5 баз даних Research4Life)

● Оберіть HINARI



Пошук у Hinari

● Контент Hinari можна переглядати за:

○ назвою (Journals and Books A-Z collections), 

○ предметом, 

○ мовою,

○ видавцем.

● Назви, помічені зеленим            є доступними для НаУКМА. 

● Назви, помічені сірим         є недоступними . !



Перегляд за назвою (journals and books)

● Журнали й книги можна 
переглянути в алфавітному 
списку на головній сторінці.

○ Перегляд за посиланням “View
complete list of journals/books”

АБО

○ Обравши першу літеру назви
журналу чи книги



Наприклад: перегляд журналів 
на літеру ‘L’

● Оберіть “L” у списку журналів

● Відкриється список перших 25 назв.

● У випадаючому списку оберіть 25, 50,

100 або всі ( all the titles ) або перейдіть

на попередню (<) або наступну (>)

сторінки.

● Назви журналів/книг відкриються на

сторінці, оберіть журнал для детальнішої

інформації



Пошук журналів/книг з допомогою 
ключових слів

● Поле для пошуку доступне вгорі сторінки зі списком назв журналів

● Ключові слова можна використовувати для пошуку назв журналів або книг

● Приклад пошуку за ключовими словами : “public health”



Пошук журналів/книг за предметом

● Hinari дозволяє пошук свого контенту за предметом

● Оберіть вкладку Subject

● Оберіть предмет із випадаючого списку. Кожна предметна категорія 

відкриється окремо на сторінці. 



Приклад

Обравши предмет Parasitology and Parasitic 
Diseases відкриється список, що містить 30 

журналів і 29 книг (станом на 2020)



Пошук журналів/книг за мовою

● Ресурси в Hinari доступні різними

мовами.

● Більшість журналів у галузі медичних

досліджень доступні Англійською (однак

також можна знайти журнали іншими

мовами*).

○ * Корисно для локальних досліджень

Щоб відкрити випадаючий список мов у

Hinari, оберіть вкладку Language у

верхньому меню на головній сторінці

(Content page).



Приклад журналів/книг французькою 
мовою

660 журналів та
492 книги доступні
французькою 
мовою (станом на
2020)



Пошук книг/журналів за видавцем

● Щоб відкрити список з видавництвами у Hinari, оберіть вкладку

Publisher у верхньому меню на головній сторінці (Content page)

● З випадаючого списку, оберіть видавництво:

○ Наприклад, Taylor & Francis щоб відкрити доступний контент

видавництва Taylor & Francis



Приклад журналів/книг 
видавництва Taylor & Francis

889 журналів та
271 книга доступні 
від видавництва
Taylor & Francis  
(станом на 2020)



Додаткові бази даних

● Додаткові бази даних 
(Databases for discovery)
містять 26 (станом на 2020) 
корисних повнотекстових 
ресурсів, доступних 
користувачам  Research4Life.

● Деякі – мультидисциплінарні, 
інші – предметні для Hinari.

● Серед них: PubMed, CAB 
Abstracts, Cinahl, Dimensions,  
Embase, Google Scholar, 
Scopus.



Реферативні ресурси

● Реферативні ресурси 
корисні для пошуку
навчальних матеріалів.

● Hinari містить 86 (станом на 
2020)  ресурсів, доступних 
через опцію Browse 
reference sources – у галузі 
медичних наук. 

● Серед них: British National 
Formulary, Clinical Key and 
Cochrane Library.



Відкриті колекції

● Сьогодні існує багато якісних 
ресурсів Відкритого Доступу для 
досліджень у галузі медичних 
наук. 

● Hinari пропонує список 
відкритих колекцій та платформ 
через опцію Free collections.

● Ці ресурси містять назви 
журналів та інших ресурсів (книг, 
звітів, наборів даних) з медичних 
наук



Пошук в Hinari з допомогою Summon

● Summon це пошукова система (як Google).

● Вона дозволяє користувачам уточнювати пошук ключових слів за
типом контенту, датою публікації, дисципліною, термінологією та мовою.

● Summon search results відображають матеріал, до якого видавці надають
доступ у певній країні, і мають посилання на повний текст



Список видавництв

● Можна також перевірити, який контент надають видавці в нашій установі через опцію 
Publisher list.

● Цей список доступний з головної сторінки Hinari ( Content page )

● Список показує, до контенту яких видавництв установа має повний доступ (You have 
full access to), а до яких – обмежений (You do not have full access to).



Пошук статті

● Завантаження повного тексту статті та 
експорт посилань залежить від видавця.

● Як приклад, завантаження з журналу Lancet .

1. З головної сторінки Hinari Content page, 
оберіть L  в списку журналів (Journals 
collection A–Z list) та оберіть Lancet

2. Щоб відкрити журнал, натисніть на назву.



Приклад: завантаження повного тексту 
статті з Lancet

● На знімку з екрану зображено випуск журналу Lancet.

● Доступна опція завантаження та збереження статті; 

○ Натисніть на PDF щоб зберегти статтю на свій пристрій.



Приклад: експортування посилання з 
Lancet

● На знімку з екрану зображено приклад експортування посилання з Lancet.  

● Натисніть на Options/Citation та Export.  

● Буде створено файл .ris який можна додати до бібліографічного 
менеджера. 



Висновки

● Цей тренінг було сфокусовано на доступі до Hinari та інших програм Research4life.

● Було розглянуто як знайти та працювати з контентом Hinari порталу через 
перегляд за назвою (Journals Collection and Books Collection A–Z lists), предметом, 
мовою та видавництвом – щоб знайти повнотекстові книги та журнали. 

● Також було розглянуто додаткові ресурси, що доступні в правій колонці порталу -
Databases for discovery, Reference sources та Free collections.

● Також ми розглянули те, як дізнатись хто з видавців надав доступ до свого 
контенту нашій установі.  

● Список видавництв також зазначає, які ресурси установа має в повному доступі. 



Дякую за увагу!

Детальніше про Research4Life:

www.research4life.org

Research4Life is a public-private partnership of five programmes:

http://www.research4life.org

