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HeinOnline (інколи - “HOL”)

★ HeinOnline — це найбільша у світі база даних 
правових досліджень

★ започаткована у 2000 р. Вільямом С. Хейном & 
Ко, Inc (WSH Co), видавцем з міста "Буффало", 
штат Нью-Йорк



HeinOnline - історія

★ 2001 - компанія HeinOnline отримала бажану 
премію "New Product Award" від Американської 
асоціації правових бібліотек. З тих пір HOL 
отримала цю нагороду ще двічі

★ 2002 - Міжнародна асоціація правових 
бібліотек назвала HOL "кращим комерційним 
веб-сайтом"

★ 2007 - журнал EContent перерахував HOL 
серед сотні "компаній, які мають найбільше 
значення в галузі цифрового контенту" 



HeinOnline - історія

★ 2010 - видання Американської асоціації 
правових бібліотек назвало його 
"новаторським продуктом" та "Інтернет-
лідером з юридичної літератури"

★ 2013 - міжнародне опитування бібліотекарів 
визначило HeinOnline однією з трьох 
найпопулярніших "підписних баз даних" з 
правової літератури

★ Перші 2 місця посіли значно більші і значно 
капіталізованіші Westlaw і Lexis
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HeinOnline vs Westlaw&Lexis 

Он лайн доступ

PDF

Повна колекція 
правових журналів з 
моменту заснування 

Он лайн доступ

PDF

Повна колекція 
правових журналів з 
моменту заснування 



Що містить HeinOnline?
★ База даних містить понад 140 мільйонів 

сторінок матеріалів
★ 2,400 назв періодичних видань з моменту 

заснування



Що містить HeinOnline?

★ HeinOnline - база правових матеріалів 
(судових справ, статутів, урядових 
регламентів, законів, комерційних журналів, 
трактатів)

★ а також історичних, урядових та політичних 
документів, звітів законодавчої та виконавчої 
влади, світові конституції, міжнародні 
договори, а також звіти та інші документи 
міжнародних організацій



Що містить HeinOnline?

★ Усі матеріали на HeinOnline доступні як PDF-
файли, що завантажуються

★ HOL сканує свої матеріали за допомогою 
високотехнологічних оптичних технологій 
сканування

★ Через те, що HOL використовує PDF-файли 
всіх оригінальних документів, матеріали 
з'являються точно так, як це було в 
оригінальній публікації



Що містить HeinOnline?

★ HOL спочатку передбачав себе переважно як 
історичний архів 

★ але це змінилося внаслідок вимог ринку (від 
університетів, науковців, бібліотекарів), які 
також хотіли отримати доступ до актуальних 
журнальних статей з правової тематики



Що містить HeinOnline?

★ HeinOnline містить понад 2400 журналів з різних тем, 
включаючи: права тварин, права людини, політичні 
науки, історію, гендерні дослідження, закон про 
вибори, права громадян, зовнішні зв'язки

★ Усі журнали датуються початком



Авторитетність

HeinOnline складається з PDF-файлів на базі 
відсканованих зображень, які є авторитетними як 
матеріали для друку, так і для цитування, оскільки 
вони є точними факсиміле оригінальних 
друкованих матеріалів

Факси́міле (від лат. fac simile — «зроби подібне») — 
друк твору, що графічно точно відтворює раніше 
випущене оригінальне видання або рукопис



Початок роботи в HeinOnline

1. Бібліотека - Електронні ресурси - Бази даних - 
Тестовий доступ

2. https://home.heinonline.org/ 
3. Кнопка LOGIN у правому верхньому куті сайту

https://home.heinonline.org/


Простий пошук



Welcome Page
Тут можна: 

★ Переглянути колекції як за категорією, так і 
за назвою

★ Виконати повнотекстовий пошук 
★ Шукати документ за цитуванням
★ Зайти до одного з каталогів 
★ Клацніть на Search help, щоб отримати 

короткі поради щодо пошуку в HeinOnline



Account - наша установа



Пошук

назва

Клікнувши на 
Advanced 
search,  
відкривається 
поле для 
складного 
пошуку

Логічні 
оператори



Автор \ автори Логічні 
оператори



Слова в тексті

Логічні 
оператори



Додати 
нове поле 
пошуку

Назва \ автор \ слова у тексті



Додати нове поле пошуку

Додати 
часовий 
проміжок

з до

YYYY = рік,
Наприклад:
1987



Кнопка Search help



Колекції

Клацніть на “і”

поруч з будь-якою 
колекцією

щоб переглянути 
короткий опис вмісту 
колекції або завантажити 
повний список доступних 
заголовків



Пошук за цитатою

★ У більшості колекцій HeinOnline є інструмент 
Citation Navigator. Тому, якщо у вас є цитата, 
ви можете швидко вставити його в HeinOnline's 
Citation Navigator і миттєво отримати доступ до 
статті або роботи, яку ви шукаєте

★ Для переліку цитат за назвою натисніть 
посилання "Citation Format Guide"

http://heinonline.org/HOL/BlueBook?collection=all


Якщо не знаємо цитату - Кнопка 
Citation format guide

Пошук за цитатою



Клікнувши по назві, 
відкривається пошукове поле з 
номером видання, номером 
сторінки



Клікнувши на кнопку 
Get Citation, 
відкривається 
повний текст 
журналу, який ми 
шукали



Пошук у каталозі
★ Пошук публікації за 

назвою, автором, 
видавцем тощо, 
використовуючи 
параметр пошуку у 
каталозі. Цей інструмент 
буде шукати всі записи 
HeinOnline MARC 

★ функція розширеного 
пошуку, щоб розгорнути 
декілька полів та 
уточнити пошук, 
включивши діапазон дат

MARC (англ. Machine-Readable Cataloging, «машиночитна 
каталогізація») — формат машиночитного каталогізаційного 
запису

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Пошук у каталозі

★ Результати пошуку включатимуть інформацію про 
публікацію, список колекцій, в яких можна знайти назву, та 
посилання на додаткову інформацію та записи MARC

Ідея створення бібліографічного формату народилась, мабуть, вже тоді, 
коли рівень розвитку комп’ютерної техніки дозволив створювати 
найпростіші електронні каталоги.

Формат MARC (машиночитна каталогізація) з’являється на початку 
1960-х років у США. Головним його творцем та рушієм виявився і є 
зараз Бібліотека Конгресу. З тих пір і на сьогоднішній день 
бібліографічні записи в Сполучених Штатах створюються і 
накопичуються у цьому форматі, причому сам формат безперервно 
розвивається.



MARC - запис



MARC - запис



Пошук у каталозі

MARC record

Відсортувати: relevance - найбільш наближені за змістом,
Title - по назві A-Z,
Date oldest - найстаріші згори,
Date newest - найновіші згори

MyHein Search Queries - 
зберегти в MyHein

Collection - переглянути 
колекцію



Повертаємось до колекцій =)

пошук в цій колекції

Теми цієї колекції

Список авторів цієї колекції

Про цю колекцію, MARC



Повертаємось до колекцій =)

Обравши одну з тем, 
відкриється перелік джерел, 
вже відсортований за 
алфавітом (від 1 до Z)

MARC record

Бібліографічний опис



Повертаємось до колекцій =)

Клікнувши на назву, відкриється 
повний текст



Case Law

★ Введіть цитату на вкладці пошуку справ, щоб швидко 
витягти випадки з HeinOnline або через Fastcase

★  Клацніть по посилання Fastcase Lookup для випадаючого 
списку абревіатур

★ Для абонентів з Fastcase Premium або синхронізованою 
підпискою HeinOnline / Fastcase, натисніть Пошук Fastcase 
для повного пошуку тексту та метаданих, що доступні в базі 
даних Fastcase



Fastcase Lookup

Доступ до прецедентного права 
також доступний, натискаючи 
гіперпосилання у всьому 
HeinOnline. Всі цитати з 
прецедентного права виділені 
синім кольором у тексті 
документів HeinOnline. 
Посилання виділяються жирним 
шрифтом у документах 
Fastcase





Робота з повним текстом

Articles
Comments
Notes
Reviews

За назвою 
журналу

За темою
За містом\країною
За персоналією
За інституцією





Кнопка Citе



Робота з повним текстом

Завантажити 
PDF цього 
розділу

Роздрукувати весь 
розділ \ всю книгу \ 
конкретні сторінки, 
берегти як PDF/plain 
text, завантажити на 
Dropbox,зробити QR-
код

Надіслати 
лінк на 
PDF

Відкрити у 
форматі 
plain text

Отримати 
лінк

MyHein

Пошук у 
документі

Повернути 
на 90 
градусів

Збільшити 
\ зменшити

Відкрити декілька 
сторінок на екрані

Розгорнути 
на весь 
екран





MyHein

★ MyHein - це особистий інструмент 
дослідження HeinOnline

★ Закладки статей, збереження пошукових 
запитів

★ Після створення вашого облікового запису 
ви отримаєте електронний лист із 
підтвердженням вашого імені користувача 
та пароля

★ Щоб отримати доступ до свого облікового 
запису MyHein, ви повинні бути 
зареєстровані в HeinOnline



MyHein
★ Закладки можна створювати з результатів 

пошуку або з середини документу
★ З результатів пошуку - натисніть «Зберегти в 

MyHein» з окремого результату або виберіть 
кілька результатів, щоб зберегти їх одразу

★  Щоб зберегти закладку з документа, натисніть 
синій значок закладки

★ Щоб отримати доступ до збережених закладок, 
увійдіть до MyHein і виберіть "Збережені 
закладки" (Saved Bookmarks)



MyHein

★ MyHein дозволяє сортувати закладки за 
назвою і датою

★ Список закладок можна редагувати, видаляти 
щось, додавати нові

★ Список можна роздрукувати, зберегти, 
надіслати на e-mail



Інтеграція з бібліографічними 
менеджерами
Збережений список свого дослідження можна інтегрувати:

1. Email 

2. Export to CSV 

3. Export to Refworks 

4. Export to Endnote 

5. Export to BibTeX 

6. Export RIS file



Віддалений доступ до 
HeinOnline 

1. Бібліотека - Послуги та сервіси - 
Віддалений доступ

2. Заповнити анкету
3. На Ваш e-mail надійде лист з 

логіном та паролем



Дякую за увагу!

З питаннями щодо користування електронними ресурсами 
звертайтеся до відділу електронних ресурсів - 

к. 1-120 (Пн.-Пт. 9:00-18:00)

тел. 425-60-35, 

library.naukma@gmail.com. 


