
Бібліотеки … повинні стати
зв’язувальною ланкою між людиною та

інформаційними ресурсами, служити
усім людям в організації доступу до

необхідної їм інформації .
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Презентація підготовлена зав. сектором інформаційно-
бібліографічного відділу НБ МДУ ШЕВЦОВОЙ М.Л.



Сьогодні бібліотеки є складовою частиною світової

інформаційної інфраструктури. Вони безпосередньо беруть участь у
формуванні інформаційного простору, є виробниками власних
інформаційних продуктів, надають вільний доступ до світових
інформаційних ресурсів.

Розвиток комп’ютерної техніки, поява нових носіїв інформації
докорінно змінили традиційні інформаційно-бібліотечні технології,
що торкнулося всіх сторін діяльності бібліотеки – від комплектування
до формування власних інформаційних ресурсів.



Наукова бібліотека МДУ є інформаційним,
науковим, освітнім та культурно-просвітницьким
структурним підрозділом МДУ, діяльність якого
спрямована на документальне й інформаційне
забезпечення навчально-виховного та наукового
процесів університету.

Фонд бібліотеки (близько 158 тис. прим.) має універсальний характер і
складається з вітчизняних та іноземних документів, формується відповідно
до спеціальностей університету. Під час комплектування фонду
пріоритетність надається науковим виданням. Формується фонд
електронних видань. Електронний каталог та електронна бібліотека
створюються в автоматизованій бібліотечно-інформаційній системі "ІРБІС-
64" (версія 12.1).

Однією з форм інформатизації діяльності бібліотеки являється сайт.
Основна мета сайту НБ МДУ – якісне інформаційне забезпечення
студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових
працівників, співробітників на основі широкого доступу як до власних, так і
до світових документальних та електронних інформаційних ресурсів.



Сайт наукової бібліотеки МДУ
http://libr-margu.narod.ru/

http://libr-margu.narod.ru/


Послуги та 
сервіси Основні 

послуги

- надання інформації з основних характеристик фонду, 
книгозабезпечення та ін.;

- надання консультацій, проведення практичних занять з 
таких питань:
• особливості бібліографічного опису документів у списку 

літератури;
• пошук інформації за допомогою традиційного довідково-

бібліографічного апарату бібліотеки;
• особливості пошуку за базами даних інформаційно-

бібліотечної програми "ІРБІС";
- присвоєння шифрів УДК, ББК, авторського знаку
- проведення масових заходів 
- організація виставок;
- безкоштовний доступ до мережі Інтернет.



Виконуються довідки:
• про наявність конкретних видань у фондах бібліотеки МДУ;
• тематичні добірки літератури за профілем університету (не 
більше 5 джерел);
• про фактографічні відомості: дані про події, персон тощо;
• доповнення відсутніх елементів у бібліографічних описах 
видань (не більше 5 описів);
• питання про порядок роботи бібліотеки.

Віртуальна 
довідка

Щоб оформити замовлення, надішліть листа на e-mail: 
id@mdu.in.ua

У листі українською чи російською мовами обов'язково 
вкажіть особисті дані: ПІБ, № читацького квитка НБ 
МДУ, свій e-mail;



ЕДД – сервісна послуга, яка надає можливість користувачам 
отримати електронну копію фрагмента  друкованого видання із 
фондів бібліотеки за допомогою мережі Інтернет.
• Послуга надається тільки аспірантам та викладачам МДУ.
• Максимальний обсяг замовлення – 15 сторінок (це може бути як 

фрагмент одного видання, так і статті з декількох збірників, 
журналів).

• Не приймаються замовлення на копіювання рідкісних книг, 
дисертацій і видань, що перевищують друкований формат А4.

Електронна 
доставка 

документів

Щоб оформити замовлення, надішліть листа на e-mail:
itd@mdu.in.ua

У листі українською чи російською мовами обов'язково
вкажіть:особисті дані: ПІБ, № читацького квитка НБ МДУ,
свій e-mail; точні бібліографічні відомості про документ



Тестові 
доступи



ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ



ЕЛЕКТРОННА  БІБЛІОТЕКА

Щоб увійти :
Прізвище

Пароль:   № чит. квитка

Доступ до 
електронної 
бібліотеки мають 
тільки читачі НБ 
МДУ: студенти, 
аспіранти, 
викладачі 
університету



Електронний інституційний репозиторій МДУ

призначений для накопичення, систематизації та зберігання в 

електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетського 
наукового співтовариства та забезпечує довгостроковий, постійний та 

надійний доступ до наукових досліджень професорсько-

викладацького складу МДУ. 



НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

• Інформаційно-бібліографічний відділ 
щоквартально формує бюлетень 

(тематичний перелік) нових надходжень.
• Відділ комплектування щоквартально 

готує презентацію нових надходжень до 

фондів НБ МДУ.



ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

❑ Бібліотека передплачує періодичні видання за різними 

галузями знань.
❑ Періодичні видання, що були передплачені на поточний 

рік:

Period_vid_peredpl2017.xls.
❑ Перелік всіх періодичних видань, що наявні у фонді 

бібліотеки, і місце їх зберігання:
Period_vid.xls.

❑ Зміст періодичних видань докладно відображено у 

традиційних картотеках: в систематичній картотеці статей, 
в якій статті систематизовано за тематичними розділами 

згідно з шифрами ББК, а також у таких тематичних 
картотеках, як "Персоналії письменників", "Краєзнавство", 

"Сценарії".

❑ З 2005 р. ведеться електронна картотека статей. 
Завдяки багатоаспектній науковій обробці читачі 

віддаленого доступу мають можливість ознайомитись не 
лише із змістом періодичних видань, а й з повним 

аналітичним описом статей, до складу якого входять 

джерела статей, шифри ББК, анотації, ключові слова.



З 2005 р. у фонді НБ МДУ окремо виділено фонд 

рідкісних та цінних книг, які систематизовано за 
такими колекціями:

❖ Довідкові видання кін. ХІХ - першої пол. ХХ ст.;

❖ Рідкісні видання українською мовою;

❖ Рідкісні видання російською мовою до 1945 р.;

❖ Мініатюрні видання (висотою не більше 

100 мм.);

❖ Особисті колекції маріупольських бібліофілів: 

А. М. Лапін, А. Д. Проценко, О. В. Стефанський;

❖ Серія "Літературні пам’ятки";

❖ Краєзнавство.

ФОНД РІДКІСНИХ ТА ЦІННИХ КНИГ



ЕЛЕКТРОННІ КАТАЛОГИ ВИДАВНИЦТВ
ЗАМОВЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ

На сайті представлені електронні каталоги 
видавництв, згідно з якими можливо зробити 
замовлення літератури за наданими 
формами:
▪ видавництво "Кондор"
▪ видавництво "Ліра" 
▪ видавництво "Право" 
▪ видавничий дім "Києво-Могилянська 

академія" та інш.

У разі оформлення замовлення на придбання літератури доцільно:
- перевіряти наявність видання в бібліотечному фонді в 
електронному або картковому каталозі бібліотеки;
- узгоджувати перелік видань на кафедрі: замовлення повинно бути 
підписано завідувачем кафедри, у разі необхідності – узгоджено з 
ректором.



НАУКОВЦЯМ

Корисні 
документи

Індекс 
цитування. 

Імпакт-фактор.
SNIP. SJR

Web of Sciences. 
Scopus. 

Україніка 
наукова

Підвищення 
наукометричних

показників   

УДК, ББК, 
авторський знак  

ISBN,
ISSN, штрих-код

Реєстрація 
видання. 
Копірайт. 

Обов’язковий
екземпляр

Бібліометрика
української 

науки

Вісник

Маріупольського 
державного 
університету



КОРИСНІ ДОКУМЕНТИ

➢ Інтернет-ресурси, що здійснюють автоматичну транслітерацію 
бібліографічних описів літературних джерел та інш. текстів

➢ Портал VAK.in.ua, присвячений автоматичній процедурі 
оформлення наукових джерел відповідно до вимог Вищої 
атестаційної комісії (ВАК) України

➢ Вимоги до оформлення наукових статей для публікації у 
"Віснику Маріупольського державного університету" та інших 
фахових наукових виданнях МДУ.

➢ Перелік сумнівних наукових журналів, які не входять до 
жодної наукометричної бази.

➢ Презентація "Рекомендации по поиску журналов в 
наукометрических базах данных. Как найти журнал и 
опубликоваться в нем" та інш.



Індекс цитування. Імпакт-фактор. 
SNIP. SJR

Подано інформацію про основні наукометричні
показники, які використовують провідні міжнародні 
наукометричні бази з метою вимірювання 
«значущості» видання чи продуктивності науковця: 
o Індекс цитування наукових статей (SCI)
o Імпакт-фактор,  або коефіцієнт впливу журналу 

(JCR)
o SNIP (Source Normalized Impact per Paper)
o SJR (Scimago Journal Rank)
o Індекс Хірша, або h-індекс



Підвищення наукометричних показників

Зібрано інформацію щодо роботи з наукометричними базами даних, 
посилання на українські видання у Scopus, вимоги до надання в бази 

даних.
Наведено список літератури, який допоможе науковцю організувати 

та підвищити наукометричні показники своєї наукової роботи. 

БІБЛІОМЕТИРИКА 
української науки



УДК, ББК, авторський знак

Індекси УДК і ББК визначають за змістом видання. Їхнє основне 
завдання — максимально точно відобразити зміст видання та 
забезпечити в подальшому його швидкий та легкий пошук не лише в 
Україні, а й у світі. 

Індексування документів за УДК і ББК здійснюється в межах 
спеціально розроблених принципів, положень і правил — на основі 
методики індексування.

Індекси УДК, ББК і авторський знак визначають для:               
- неперіодичних книжкових видань

Індекс УДК визначають для:
- продовжуваних видань
- статей в наукових періодичних виданнях
- авторефератів дисертацій
Авторський знак – це умовне позначення прізвища автора або 

першого слова заголовку видання (залежно від відомостей, розміщених 
на титульному аркуші).



ISBN, ISSN, штрих-код

ISBN (англ. The 
International Standard Book 

Number, Міжнародний 
стандартний номер книги) 

– універсальний 

ідентифікаційний код, який 
проставляється на книгах 

і брошурах незалежно 
від способу їх виготовлення, 

розповсюдження, тиражу та 

обсягу. 

ISSN (англ. International
Standard Serial Number, 

Міжнародний стандартний 
серійний номер) –

універсальний ідентифікатор 

серійного видання, який 
служить для нумерації 

періодичних видань і 
дозволяє ідентифікувати 

серійне видання незалежно 

від того, де воно видане, якою 
мовою і на якому носії.

Штрих-код –
ексклюзивний 

номер, який 
надається книзі або 

періодичному 

виданню, служить 
для його подальшої 

ідентифікації  та є 
інструментом 

захисту видання від 

підробки. 

Реєстрація видання. Копірайт. Обов’язковий екземпляр

- Знак "Копірайт" (©) свідчить, що конкретний твір написано 
конкретним автором або групою авторів. 

- Особливості державної реєстрації друкованих ЗМІ.
- Правила надання обов’язкового примірника документа.  



"Вісник Маріупольського державного університету"

З 2008 р. університетом розпочато роботу над власним періодичним 
виданням наукового характеру – "Вісник Маріупольського державного 
університету". 

Співробітники інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки
оформлюють дані на статті для надання до світових баз даних і, за
необхідністю, надають консультаційну допомогу як авторам, так і технічним
редакторам серій.

Вимоги до оформлення наукових статей для публікації у даному виданні, а 
також повнотекстові версії випусків всіх серій представлено на сторінці 

офіційного сайту МДУ.



Серія «Праці вчених МДУ» 

(Бібліографічні покажчики). 
На початок 2017 р. 

підготовлено11 випусків

Серія «Публікації кафедр МДУ»

(Бібліографічні покажчики).
На початок 2017 р. 

підготовлено 10 випусків 

Наші видання

Серія "Фонд редких и ценных 

книг. Библиографические 
указатели» вып.1

«Мариуполь и Приазовье»: в 

3-х ч. 
Ч.1 Алфавитный 

аннотированный перечень 
изданий.

Ч.2 Аналитико-тематический 

перечень публикаций.
Ч.3 Именной указатель.



КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ



Співробітники бібліотеки завжди 

готові не лише надати Вам доступ 

до наявних у бібліотеці ресурсів, 
а й допомогти зорієнтуватися 

у світі інформації.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


