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Academic Search Complete  -   база даних найбільш популярних наукових журналів з різних галузей
знань. База індексує майже 14 000 публікацій (монографії, звіти, матеріали конференцій тощо), надає
доступ до повних текстів з 9 000 журналів, більшість з яких рецензовані експертами. Тематика ASC
охоплює  наступні  аспекти  досліджень:  антропологія,  астрономія,  біологія,  ветеринарія,  зоологія,
зоотехніка,  географія,  геологія,  цивільне  будівництво,  природничі  науки,  фізика,  хімія,
матеріалознавство,  математика,  автомобілебудування,  харчова  галузь,  технологічні  науки,
фармацевтичні науки, музика, електротехніка, етнічні та культурологічні дослідження та інші.

Applied Science & Technology Source – повнотекстова база даних, яка охоплює сферу прикладних
наук та інформаційних технологій. Тематика бази, що містить публікації з понад 1200 повнотекстових
журналів,  включає  такі  аспекти  прикладних  досліджень:  акустика,  авіація,  космонавтика,  хімія,
геологія,  металургія,  текстильна  промисловість,  робототехніка,  штучний  інтелект,  біомедична
інженерія, нейронні та оптичні мережі, ядерна енергетика та інші.

Legal Source – повнотекстова  база  даних  наукових  періодичних  видань  з  галузі  права  та
юриспруденції. Колекція включає близько 1200 повнотекстових журналів і більше 2,5 млн документів,
включаючи огляди книг і посилання на опис реальних судових справ та пропонує інформацію про
закони  та  правові  питання  з  криміналістики,  міжнародного  права,  медичного  права,  федеральних
законів,  організованої  злочинності,  трудового  та  гуманітарного  права,  етики,  навколишнього
середовища.

Political Science Complete – база  даних,  що  охоплює  дослідження  з  порівняльної  політології,
міжнародних відносин, права та законодавства, політичних теорій та гуманітарних питань. Містить
більш ніж 520 журналів, покажчиків та рефератів більш 2900 найменувань, понад 340 повнотекстових
довідників  і  монографій,  36  тисяч  збірників  матеріалів  конференцій,  в  тому  числі  конференцій
Міжнародної асоціації політичних наук.

Education Source – база даних з питань освіти, яка включає покажчики та короткі описи більш ніж
2850 наукових періодичних видань, включаючи повнотекстові версії більше 1800 журналів, 550 книг і
монографій,  доповіді  конференцій,  посилання на  понад 4 млн.  статей.  База  є важливим джерелом
інформації з навчально-дослідницьких програм в процесі освіти студентів та створення навчальних
програм,  освіти  для  дорослих,  порівняльної,  післядипломної   та  дистанційної  освіти,  навчальних
технологій, початкової і вищої школи освіти, навчальні матеріали, педагогічної та професійної освіти,
відносин  між вчителями та батьками, політики освіти, методів навчання тощо.

Humanities  Source – повнотекстовий  ресурс  для  молодих  учених  та  викладачів,  які  цікавляться
різними  аспектами  вивчення  гуманітарних  наук,  включаючи  дослідження  з  літературознавства,
філософії,  релігії  та  теології,  історії,  археології,  мовознавства,  літературної  та  соціальної  критики,
фольклору, журналістики, музики, театрального та кіномистецтва, розвитку наукової та творчої думки.
База містить наукові публікації з понад 1400 журналів, забезпечує доступ до бібліографічних даних,
літературних текстів, рецензій на книги, фільми, театральні вистави, програми радіо та телебачення.  


