
Бібліотека ДВНЗ “Донбаський державний 

педагогічний університет” 

презентує



На допомогу науковій роботі

“Бібліотека - перша лабораторія вузу, його духовний і 

розумовий арсенал, візитна картка вузу. Це фундамент, 

робочий інструмент студента й дослідника ”

Б.В. Петровський

“Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, 

той ніколи не перестає вчитися…”

Г.С. Сковорода



Місія бібліотеки – забезпечити  доступність документів та інформації,  

в традиційному  і електронному форматах, 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 документів

- повне, регулярне, наукове комплектування документного фонду з 

урахуванням інформаційних потреб користувачів;

- наукова організація довідково-бібліографічного апарату з метою 

повного і оперативного задоволення читацьких запитів;

- створення картотеки книгозабезпеченності відповідно дисциплін, 

які вивчаються в університеті.

Відділ обслуговування користувачів

- інформаційне обслуговування документами користувачів для 

потреб наукового та навчального процесів;

- доступ до документного фонду, як на традиційних так і 

електронних носіях;

- послуги міжбібліотечного абонементу та електронної доставки 

документів;

- підбір документів за темами наукових досліджень.  



Інформаційно-бібліографічний відділ

- довідково-бібліографічне обслуговування користувачів, 

виконання бібліографічних довідок, консультацій з питань використання 

довідково-пошукового апарату;

- диференційоване забезпечення керівництва університету за 

темами наукових досліджень;

- надання консультацій щодо складання списків літератури та 

бібліографічних посилань;

- науково-бібліографічна робота: складання біобібліографічних 

покажчиків;

- проведення Днів інформації, Днів кафедри, Днів молодого 

вченого;

- індексація наукових праць за таблицями УДК;

- довідки онлайн за допомогою “Віртуальної довідкової служби”.



Інформацію науковцям зібрано 

на сайті бібліотеки https://lib.ddpu.edu.ua/

в рубриці – На допомогу науковій роботі 

Рубрика містить такі пункти:
-Комплексні заходи (День інформації, День кафедри, День аспіранта (день 

молодого вченого) https://lib.ddpu.edu.ua/index.php/homepage-17/kompleksni-

zakhody/den-kafedry.html ;

-Визначення індексів УДК та авторського знаку 

https://lib.ddpu.edu.ua/index.php/homepage-17/homepage-19.html ;

- Вимоги до оформлення дисертації  

https://lib.ddpu.edu.ua/index.php/homepage-17/vyznachennia-indeksiv-udk-

2.html ;

- Приклади оформлення бібліографічного опису 

https://lib.ddpu.edu.ua/index.php/homepage-17/vyznachennia-indeksiv-udk-

3.html .
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Ресурси та послуги на допомогу науковій роботі

Ресурси:
- Електронний каталог http://ddpu.edu.ua:8081/ru ;

- Електронний репозитарій http://ddpu.edu.ua:8083/ddpu/ ;

- Нові надходження https://lib.ddpu.edu.ua/index.php/homepage-5/novi.html ;

- Періодичні видання https://lib.ddpu.edu.ua/index.php/homepage-5/homepage-

8.html .

Послуги:

- Віртуальна довідкова служба https://lib.ddpu.edu.ua/index.php/homepage-

18/homepage-19.html ;

- Електронна доставка документів https://lib.ddpu.edu.ua/index.php/homepage-

18/elektronna-dostavka.html ;

- Визначення індексів УДК та авторського знаку 

https://lib.ddpu.edu.ua/index.php/homepage-18/vyznachennia-indeksiv-udk.html ;

- Послуга МБА https://lib.ddpu.edu.ua/index.php/homepage-18/homepage-20.html .
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Корисні посилання
SCOPUS https://www.scopus.com/ ; 

WEB OF SCIECE

http://login.webofknowledge.com/error/Error?Src=IP&Alias=WOK5&Error=IPError

&Params=%26Error%3DClient.NullSessionID&PathInfo=%2F&RouterURL=http%

3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&Domain=.webofknowledge.com ;

ORKID https://orcid.org/ ;

GOOGLE АКАДЕМІЯ https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk ;

Бібліометрика української науки http://nbuviap.gov.ua/bpnu/ ;

Національний репозитарій академічних текстів (НРАТ)

http://nrat.ukrintei.ua/en/ ;

Наукова періодика України URAN http://www.uran.ua/~ukr/ps-journals.htm;

Наукова періодика України НБУВ http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN .
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Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/ ;

Державна наукова установа “Книжкова палата України ім. І. Федорова”

http://www.ukrbook.net/ ;  

Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О. Сухомлинського 

https://dnpb.gov.ua/ua/ ;

Електронна бібліотека НАПН України 

https://lib.iitta.gov.ua/view/subjects/376.html ;

Електронна бібліотека: Культура України https://elib.nlu.org.ua/ ;

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3 ;

Харківська державна Наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка 

https://korolenko.kharkov.com/ .
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“Бібліотеки не повинні бути тільки сховищами книг, не повинні 

служити і для забави, для легкого читання, - вони повинні бути 

центрами дослідження, які є обов’язковими для будь-якої розумної 

істоти”

Н.Ф. Федоров

Запрошуємо до університетської бібліотеки!

Презентацію підготувала провідний бібліотекар О.М. Кравцова.


