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        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.  

            

       

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://slibr.mdu.in.ua/ 

 

http://slibr.mdu.in.ua/




ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ 



ЕЛЕКТРОННА  БІБЛІОТЕКА 

Щоб увійти: 
Прізвище 
Пароль – № 
  чит. квитка 

 

 

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



Тестові 
доступи 



Послуги  
та сервіси Основні 

послуги 

- обслуговування читачів університету літературою відповідно до їх 
інформаційних запитів; 

- 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"; 

- проведення масових заходів (сектор культурно-просвітницької 
роботи, конт. тел. (0629) 52-86-74); 

- 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. 

Послуги  
та сервіси 



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. 

Послуги  
та сервіси 



Бібліотекар  
on-line 

Ваше сообщение 

Ваше имя 

Ваш телефон 

Ваш e-mail 

Ви маєте можливість вказати будь-
яке запитання безпосередньо в 
інтерактивній формі, розташованій у 
нижньому лівому кутку нашого 
сайту. 

Для цього натисніть на панель від 
JivoSite 

та надрукуйте своє повідомлення. 
 



Підписка на новини 

У вас є можливість отримувати повідомлення на ваш e-mail  
(на корпоративну пошту МДУ, тобто ...@mdu.in.ua,  

або на будь-який інший). 
Для цього вкажіть вашу електронну адресу та оформіть підписку, 
скориставшись формою у правій колонці сайту. 

Уважно виконайте всі дії, що будуть вказані у випливаючих 
вікнах, і не забудьте підтвердити свій e-mail. 



НАУКОВЦЯМ 

Корисні 
документи 

Індекс 
цитування. 

Імпакт-фактор.  
SNIP. SJR 

Web of Sciences. 
Scopus. РІНЦ. 

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 



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, перелік українських 
журналів у РІНЦ, вимоги до надання в бази даних. 
Наведено список літератури, який допоможе науковцю організувати 
та підвищити наукометричні показники своєї наукової роботи.  

БІБЛІОМЕТИРИКА  
української науки 



КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 

http://ntb.pstu.edu/
http://www.marlibrary.com.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3
http://www.dnpb.gov.ua/
http://esu.com.ua/
http://www.worldcat.org/
https://www.facebook.com/biblio.nauk/
https://www.facebook.com/nbmdu/


Електронний інституційний репозитарій 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.  

http://eirmsu.mdu.in.ua 
 

 

http://eirmsu.mdu.in.ua/
http://eirmsu.mdu.in.ua/
http://eirmsu.mdu.in.ua/


Основні особливості інституційного репозитарію: 
 

 забезпечення відкритого доступу до результатів наукових 
досліджень, які проводяться в університеті, через 
самоархівування; 

 доступ до наукових досліджень університету для світової 
спільноти; 

 зосередження матеріалів в одному місці; 

 

Переваги та вигоди використання інституційних 
репозитаріїв для кожного науковця: 

 
 публікації індексуються Google Scholar; 
 підвищення індексу цитувань праць; 
 постійне та тривале зберігання; 
 збереження авторських прав. 



Для створення особистої колекції та оформлення 
авторської сторінки необхідно: 

 
o Надати в електронному вигляді праці для розміщення в 

репозитарії; 
 

o Підписати авторський договір-приєднання про передачу 
невиключних прав на використання твору  

           (історичний факультет, бібліотека, каб. 101-5).  
 



Співробітники бібліотеки завжди 
готові не лише надати Вам доступ  
до наявних у бібліотеці ресурсів,  

а й допомогти зорієнтуватися у світі 
інформації 

 
 
 

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 


