
                    

Шановні слухачі! 

Веб-сайт наукової бібліотеки МДУ – важливий інструмент у системі 

оперативного та регулярного інформаційного обслуговування користувачів. На 
сайті постійно оновлюється новинна інформація та корисні матеріали, є доступ 
до якісних повнотекстових джерел, що будуть цікаві для широкого кола 
читачів, наявні посилання на інші ресурси, тестові доступи, сайти організацій. 

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

 
Меню сайту містить розділи:  

Новини, Бібліотека, Інформаційні ресурси, Послуги та сервіси, Студентам, 
Викладачам, Науковцям, Бібліотекарям, Архів новин 
 

Розділ «Інформаційні ресурси»: 
 

Електронний каталог  
Електронна картотека статей  
Електронна бібліотека  
Електронний інституційний депозитарій 
 
Тестові доступи:  

                  Пропонуємо скористатися постійно діючим доступом до: 
– віртуального диску "Екологічна безпека підприємства. Нормативно-правові 
акти та шаблони документів" від "ТЕХ МЕДІА ГРУП" 
– німецького інформагентства dpa (Deutsche Presse-Agentur). Доступ до 
Німецької служби новин з матеріалами німецькою та англійською мовами 
надає партнер Української бібліотечної асоціації медіакомпанія DeutscheWelle 
(DW). 
– мегамаркету ліцензійних електронних книг та аудіокниг "ЛітРес". 
– до електронної бібліотеки видавництва "Центр учбової літератури", яка має 
найбільший асортимент навчальної літератури майже всіх видавництв України 
з різних категорій знань. 
– до інформаційного ресурсу JournalTOCs. JournalTOCs – це інструмент для 
пошуку наукових журналів, у тому числі з відкритим доступом. 
– до інформаційного ресурсу Polpred.com. Огляд ЗМІ. 

 
Мережеві ресурси у вільному доступі  
Нові надходження до бібліотеки  
Фонд рідкісних та цінних книг 
Періодичні видання у фонді бібліотеки 
Видання бібліотеки 
Віртуальні виставки 

 

 

http://slibr.mdu.in.ua/
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Розділ «Послуги та сервіси» містить посилання: 
 
Віртуальна довідка наукової бібліотеки МДУ безкоштовно виконує разові 

запити студентів та викладачів МДУ, пов'язані з пошуком інформації за 
профілем університету. Щоб оформити замовлення, надішліть листа на e-mail: 
id@mdu.in.ua. 

 
Електронна доставка документів – сервісна послуга, яка надає 

можливість користувачам отримати електронну копію фрагмента друкованого 
видання із фондів бібліотеки за допомогою мережі Інтернет. Щоб оформити 
замовлення, надішліть листа на e-mail: itd@mdu.in.ua 

 
Бібліотекар on-line: 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. 
 

 
 

 

Розділ «Науковцям» 

 
Містить всю необхідну інформацію щодо складових успішної наукової 
діяльності. 
 
Індекс цитування. Імпакт-фактор. SNIP. SJR 

Про ці та інші наукометричні показники, які використовують провідні 
міжнародні наукометричні бази з метою вимірювання «значущості» видання чи 
продуктивності науковця можна дізнатися на цій сторінці. 
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На сторінці Web of Sciences. Scopus. РІНЦ. Україніка наукова ви маєте змогу 

дізнатись про найвідоміші наукометричні бази даних, які є на сьогодні 
важливим інструментом для відстеження цитованості наукових публікацій. 
 
"Бібліометрика української науки" інформаційно-аналітична система  

- єдиний реєстр наукових декларацій (бібліометричних профілів) вчених 
і дослідницьких колективів; 

- аналітична інформація про галузеву, відомчу та регіональну структуру 
науки України; 

- джерельна база для експертного оцінювання результативності 
наукової діяльності; 

- національна складова проекту Ranking of Scientists (Cybermetrics Lab). 
 
Продовжуючи тему наукометрії  на сторінці Підвищення наукометричних 
показників було зібрано інформацію щодо роботи з наукометричними базами 

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

Інституційний репозитарій — електронний архів для тривалого 

зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного 
відкритого доступу до результатів наукових досліджень, що проводяться в 
установі. 
 

Адреса репозитарію: 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. 
 
В репозитарії представлені розділи: 

1) Авторські колекції викладачів МДУ (монографії, навчальні посібники, 

наукові статті); 

2) «Вісник Маріупольського державного університету», представлений у 

5 серіях: «Філологія», «Історія. Політологія», «Економіка», «Право», 

«Філософія, культурологія, соціологія»;  

http://eirmsu.mdu.in.ua/
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3) Матеріали конференцій, круглих столів МДУ; 

4) Навчально-методичні розробки кафедр університету; 

5) Видання наукової бібліотеки МДУ 

Для створення особистої колекції та оформлення авторської сторінки 
необхідно: 

1) Надати в електронному вигляді праці для розміщення в репозитарії; 

2) Підписати авторський договір-приєднання про передачу невиключних прав 
на використання твору (історичний факультет, бібліотека, каб. 101-5).  

Приклад оформлення авторської сторінки: 

 

Контактні дані: 

E-mail: itd@mdu.in.ua  
Адреса: пр. Будівельників, 129а (корпус історичного факультету МДУ), каб. 
101-5 (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення НБ 
МДУ). 

З питань інформаційної підтримки звертайтесь до інформаційно-

бібліографічного відділу НБ МДУ 
Зав. відділу – Бурова Інна Валеріївна 
Корпус історичного факультету і факультету грецької філології (каб. 101-4). 
Конт. тел. (0629) 58-74-07, e-mail: id@mdu.in.ua 

mailto:itd@mdu.in.ua

