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БІБЛІОТЕКА –

ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЇ ЗВО

• забезпечує інформаційну підтримку 

науково-дослідницької діяльності;

• впроваджує в практику діяльності нові 

моделі наукової комунікації (Інституційний 

репозитарій);

• інтегрує результати наукових досліджень до 

світових БД науково-технічної інформації 

(повнотекстові, реферативні, наукового 

цитування);

• вимірює вплив та видимість результатів 

наукових досліджень ЗВО у світі;

• навчає вчених різним аспектам 

інформаційного пошуку та роботі зі 

світовими БД наукового цитування;

• сприяє формуванню бренду вченого.



Електронні

зали бібліотеки



Наукова 

діяльність бібліотеки 

- інформаційно-

бібліографічна;

- видавнича; 

- краєзнавча; 

- проектна;

- наукометрична; 

- маркетингова 



Наукова 

діяльність бібліотеки

• сприяння науковій та навчально-методичній діяльності 

університету;

• розвиток бібліотечно-інформаційного сервісу;

• формування фондів, виявлення цінних та рідкісних видань;

• зберігання наукових надбань (цифрових колекцій), створення 

архіву видань університету; 

• створення власних інформаційних БД;

• бібліографування творчого доробку працівників університету, 

укладання та видання БП;

• участь у корпоративній каталогізації наукових бібліотек;

• наукове дослідження історії бібліотеки;

• участь у наукових конференціях, семінарах, презентаціях;

• впровадження метричних методів вимірювання;

• впровадження менеджменту і маркетингу у діяльність бібліотеки, 

моніторингове дослідження.



Електронні 

послуги

Наукометрія

нформаційно-

пошукова

система

Електронний 

каталог

Інтеграція 

науки  

Бібліотечне 

видавництво

Електронна

доставка

документів

Бібліотечний сервіс



Універсальна

десяткова класифікація (УДК)



створення ЦУКК та 

РКК корпоративних 

каталогів, співпраця з 

освітянськими 

бібліотеками з 

формування 

інформаційного 

ресурсу з психолого-

педагогічних питань

Участь у системі 

інформаційних 

обмінів



ВИДАВНИЧА

ДІЯЛЬНІСТЬ



Автоматизована картотека 

«Книгозабезпеченості» як інструмент 

моделювання інформаційного 

забезпечення навчального процесу

Запроваджуючи майбутнє. Інформаційно-

бібліографічна діяльність в епоху

інноваційних технологій

Бібліотека Web 2.0» – стратегія розбудови 

електронної бібліотеки

Мій край – моя історія жива. На шляху 

розвитку нових технологій краєзнавчої

роботи

Модель 

сучасної 

бібліотеки  ЗВО



“ВІННИЧЧИНА В ІНТЕРНЕТІ”,

“ПОДІЛЬСЬКІ ПЕРСОНАЛІЇ”,

ФОТО-АРХІВ ТА ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ

МЕДІАТЕКА

ІНТЕРНЕТ-КАТАЛОГ

АРХІВ ВИКОНАНИХ ЗАПИТІВ,

КОЛЕКЦІЯ ЗОБРАЖЕНЬ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЙ

ЕЛЕКТРОННИЙ 

КАТАЛОГ:

ІНСТРУКТИВНІ ТА

НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНІ

МОДУЛІ:

10 БД ДОСТУПНИХ 

КОРИСТУВАЧЕВІ,

8 СЛУЖБОВИХ БАЗ ДАНИХ

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

КУЛЬТУРИ КОРИСТУВАЧА.

МЕТОДИКА ПОШУКУ В БД ЕК. 

WEB-САЙТ, БЛОГ,

ГОСТЬОВА КНИГА,

ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ 

ІНТЕРНЕТ-

РЕСУРСИ:

ТЕМАТИЧНІ 

ТЕКИ ТА 

ДОБІРКИ:

МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ



ОСНОВА ІНТЕГРОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 

СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ ТА ШВИДКОГО 

ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ 

Бібліотека. Користувач. 

Інформаційний простір



http://library.vspu.edu.ua

Бібліотечний WEB-сайт –

складова університетського сайту

Бібліотека ВДПУ. Головна сторінка.htmБібліотека ВДПУ. Головна сторінка.htm



На сайті

«Методичні модулі»



МАРКЕТИНГОВА

діяльність



 РОЗРОБЛЕНО  «ПРАВИЛА ПРИЙОМУ, ОБЛІКУ І РОЗМІЩЕННЯ 

ЕЛЕКТРОННИХ НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

(НММ) У БІБЛІОТЕЦІ» ТА «УМОВИ ПЕРЕДАЧІ  ЕНММ ДО БІБЛІОТЕКИ» 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Open_Access_PLoS.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Open_Access_PLoS.svg




БІБЛІОТЕКА–АКТИВНИЙ ПАРТНЕР

ВЧЕНИХ  УНІВЕРСИТЕТУ



Бібліометрика української науки

ПРОФІЛЬ ВДПУ



Бібліометрика української науки

періодичні видання



Бібліометрика української науки

авторський профіль



ПРОФІЛЬ АВТОРА 

SCOPUS



ВЕБІНАР



Аналіз цитувань

Web of Science Core Collection



Розширений пошук



«Відкритий щоб…»
Міжнародний Тиждень Відкритого доступу



Міжнародний 

Тиждень Відкритого доступу



Публікаційна 

політика ВДПУ

• публікації в індексованих наукових журналах;

• публікації в електронних наукових журналах 

(науко метричних БД);

• публікації в Інституційному репозитарії;

• реєстрація Інституційного депозитарію в 

OPEN DOAR або ROAR;

• реєстрація в ORCID (установи та науковці) в 

DOAJ (наукові збірники)



• ORCID



(DOI)Digital

object identifier

http://www.doi.org/
http://www.doi.org/


інтеграція наукових публікацій , 

збільшення рівня представництва у 

міжнародному інфопросторі

підвищення вебометричного

рейтингу університету

організація  доступу до електронних 

ресурсів бібліотеки та освітніх  ресурсів 

мережі  Інтернет 

інформаційно-аналітичний моніторинг

та бібліометричний аналіз

популяризація ідей відкритого 

доступу

СТРАТЕГІЯ 

РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКИ



http://library.vspu.edu.ua

«Бачити і робити нове –

дуже велике 

задоволення»

Вольтер


