


Науково-технічна бібліотека 

Вінницького національного 

технічного університету

ПРЕЗЕНТУЄ



На допомогу 

науковцю

Справжня і законна мета 

всіх наук полягає в тому, 

щоб наділяти

життя людське

новими винаходами і

багатствами.

Френсіс Бекон



Наша місія –забезпечити

доступність документів, 

інформації, 

знань для ефективного

розвитку освітньої та 

наукової діяльності

університету. 



Всі структурні підрозділи 

бібліотеки працюють над

максимально повним

задоволенням

інформаційних потреб 

науковців, викладачів

і студентів
.



Відділ комплектування та 

наукової обробки літератури:

•Надає методичну допомогу з 

питань шифрування наукових праць, 

статей за таблицями УДК та ББК;

•Надає довідки з книгозабезпечення

відповідно дисциплінам, які 

вивчаються в університеті.



Інформаційно-бібліографічний 

відділ:
•Надає користувачам доступ до 

використання власних електронних 

ресурсів, локальних та ресурсів Інтернет;

•Забезпечує  функціонування віртуальної 

довідкової служби “Запитай бібліотекаря” в 

режимі on-line;

•Випускає бібліографічну продукцію за 

профілем університету, в т.ч. 

біобібліографічні покажчики.



Відділ суспільної та 

гуманітарної літератури:

•Забезпечує інформаційне обслуговування

документами суспільно-політичної та

гуманітарної тематики;

•Пропагує культурну спадщину українського

народу, залучає студентів до надбань

світової культури, краєзнавства;

•Організовує масові заходи з використанням

інноваційних технологій.



Відділ обслуговування 

навчальною літературою:

•Інформаційно забезпечує навчальний та 

науковий процес;

•Надає відкритий доступ до фонду для 

науковців;

•Підтримує постійно-діючу виставку 

“Внесок вчених ВНТУ в науку та 

виробництво”.



Відділ обслуговування 

науковою літературою:
•Забезпечує науковою літературою та 

періодичними виданнями співробітників

та науковців;

•Обслуговує нормативно-технічною, 

патентною літературою, дисертаціями,

авторефератами дисертацій та 

магістерськими роботами;

•Консультує з пошуку спецвидів

літератури в покажчиках, локальній 

мережі та в Інтернет;

•Надає послуги з МБА та ЕДД.



Всю корисну інформацію науковцям

зібрано на сайті нашої бібліотеки в рубриці

«На допомогу науковцю»



Рубрика містить 8 пунктів:

• Про обов'язкові публікації в 

іноземних фахових виданнях

•Основні наукометричні показники

•Світові наукометричні бази даних

•Порівняльна характеристика 

найбільших наукометричних баз та 

їх показників

•Підвищення наукометричних

показників авторів

•УДК і ББК, авторський знак

•ISBN, ISSN, штрих-код

•Реєстрація видання, копірайт, 

обов'язковий примірник



Наказ МОН України від 17.10.2012

№ 1112 «Про опублікування результатів

дисертацій на здобуття наукових ступенів

доктора і кандидата наук”



Основні наукометричні

показники

•Індекс цитування наукових статей (SCI);

•Імпакт-фактор, або коефіцієнт впливу

журналу (JCR);

•Індекс Хірша, або h-індекс – показник

активності вченого;

•Показник SNIP (Source Normalized Impact

per Paper) – стандартний вплив джерела

на статтю;

•SJR (Scimago Journal Rank) – рейтинг 

журналів, оцінює науковий престиж 

робіт учених.



Світові наукометричні

бази даних

Web of Science (WoS)

Scopus

Journal Citation Reports®

SCImago Journal & Country 
Rank (SJR)

Google Scholar

Російський індекс
наукового цитування (РІНЦ) 
на eLIBRARY.RU

Index Copernicus (IC)

MathSciNet

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience
http://www.scopus.com/home.url
http://thomsonreuters.com/journal-citation-reports
http://www.scimagojr.com/
http://scholar.google.com/
http://elibrary.ru/project_risc.asp


Реферативна база даних

«Україніка наукова»
Має друкований аналог – реферативний журнал 

"Джерело". 



Проаналізовані найбільші наукометричні

бази даних. Наводяться назви компаній, до 

яких вони входять, кількісні показники та 

що вони оцінюють, а також недоліки та 

переваги цих баз.

Порівняльна характеристика 

найбільших наукометричних баз та 

їх показників

Підвищення наукометричних

показників авторів

Рекомендації авторам:

•Як підвищити наукометричні показники; 

•Вимоги і порядок надання журналів у

наукометричні бази даних;

•Алгоритми публікацій книг і статей в 

журналах;

•Список рекомендованої літератури.



УДК, ББК, авторський знак

Надається інформація про правила 

шифрування робіт за таблицями УДК, ББК

та визначення авторського знаку.

ISBN, ISSN, штрих-код

Інформація, яка знадобиться для 

друкування статті в журналі та 

видавництва книги чи монографії.

Реєстрація видання, копірайт, 

обов’язковий примірник
•Державна реєстрація друкованих ЗМІ;

•Знак "Копірайт" і захист авторських прав;

•Обов’язковий примірник документів.



Інституційний 

репозитарій ВНТУ 
Місія – популяризація наукових здобутків 

вчених університету, підвищення рейтингу 

вишу через зростання рівня цитованості

наукових праць.



Дякуємо за 

увагу!

Презентацію підготовила

Людмила Андронік

Фото Світлани Молоченко

Див. P.S.



P.S.


