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Bentham Science є видавцем рецензованої наукової 

літератури, що забезпечує видання понад 130 наукових журналів в 

електронному та друкованому форматах, які містять результати 

досліджень переважно в галузях фармакології та медицини, 

технічних та суспільних наук. Значна частина журналів 

видавництва Bentham Science індексуються провідними 

бібліографічними базами даних. 

Видавництво пропонує електронні журнали, статті з яких можна 

завантажувати у форматі PDF, та електронні книги, повні тексти 

яких доступні тільки онлайн.  

Корисні посилання: 

 ресурси видавництва Bentham Science; 

 каталог Bentham Science; 

 розширений пошук Bentham Science. 

Східноукраїнський національний університету імені Володимира Даля отримав 

тестовий доступ до Bentham Science. Деталі щодо отримання доступу до цих ресурсів подано 

в інструкції (англ. мовою).  

Бібліотека пропонує алгоритм роботи з ресурсами Bentham Science.  

Доступ до вмісту Bentham через OpenAthens та Shiboleth Login: 

Примітка: Для роботи з ресурсами необхідна реєстрація. Зареєстровані користувачі 

повинні спочатку увійти, щоб отримати доступ до вмісту.  

Крок 1. Відкрийте посилання https://eurekaselect.net/ 

Крок 2. Зареєстрований користувач може увійти за допомогою введення наданих 

облікових даних у спливаючому вікні для входу (див. рис.1).  

 
Рис.1 

Крок 3. Якщо раніше ви не були зареєстровані, необхідно зареєструватися. Натисніть на 

опцію «Register» і заповніть поля.  

Крок 4. Увійдіть під своїми обліковими даними. У правому верхньому куті буде 

відображене ім’я, під яким ви зареєструвалися (див. рис.2).  

http://www.eurekaselect.net/bypublication
http://www.eurekaselect.net/bybook
http://bit.ly/2TQSZYg
http://bit.ly/3rZrjNx
http://bit.ly/3imyVX9
https://drive.google.com/file/d/1lNmexsw2cth6z8lnsgEr5WHqgTgtqm4v/view?usp=sharing
https://eurekaselect.net/


 
Рис.2 

Доступ до електронних журналів (статті з журналів можна завантажувати у форматі PDF) – 

https://www.eurekaselect.net/bypublication. За наявності доступу до електронних журналів 

можна прочитати/завантажити вміст. 

Крок 1. Відкрийте посилання: www.eurekaselect.net 

Крок 2. Перейдіть до опції «My Subscription» (Моя підписка) у верхньому правому куті 

сторінки та виберіть опцію Journals (Журнали) (див. рис.3). 

 
Рис.3 

Крок 3. У списку журналів виберіть будь-яку назву журналу, натиснувши на неї. 

Крок 4. На домашній сторінці журналу виберіть потрібний номер та натисніть на нього. 

Крок 5. Натиснить на назву статті, щоб побачити подробиці статті. 

Крок 6. Натисніть кнопку Download PDF File, щоб завантажити. 

Доступ до електронних книг (знайомство з повними текстами книг виключно онлайн) – 

https://www.eurekaselect.net/bybook. Електронні книги доступні лише для читання. 

Завантажити можна лише окремі розділи. 

Виконайте наведені нижче кроки. 

Крок 1. Відкрийте URL-адресу https://eurekaselect.net/. 

Крок 2. Перейдіть до розділу «My Subscription» (Моя підписка) та натисніть кнопку 

«Книги», щоб відкрити сторінку списку книг. 

Крок 3. Натисніть на будь-яку вибрану назву книги, і відкриється сторінка зі списком 

розділів. 

Крок 4. Виберіть розділ і натисніть кнопку «Download PDF File», наведену під будь-якою 

вибраною главою.  

https://www.eurekaselect.net/bypublication
http://www.eurekaselect.net/
https://www.eurekaselect.net/bybook
https://eurekaselect.net/

