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Бібліотека є базою ресурсно-інформаційного, 

бібліотечно-бібліографічного забезпечення 

навчального процесу та наукової діяльності у 

напрямі модернізації системи професійного 

навчання державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування в освітній галузі 

“Публічне управління та адміністрування” 

http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=662


ОСНОВНИМ ЗАВДАННЯМ 

БІБЛІОТЕКИ 
є організація та впровадження системи послуг 

з ресурсно-інформаційного, бібліотечно-

бібліографічного, консультаційно-методичного 

забезпечення навчального процесу та наукової 

діяльності Національної академії на засадах 

використання інноваційних освітніх технологій 

з метою запровадження вільного розширеного 

доступу до електронних каталогів, 

повнотекстових баз даних Національної 

академії та світових інформаційних ресурсів 

http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=662


ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

БІБЛІОТЕКИ 

 Електронна бібліотека 

 Бази даних 

 Періодичні видання 

 Науково-бібліографічні покажчики 

 Віртуальні виставки 

 Бібліотеки загальнодержавного значення 

 Національні бібліотеки країн світу 



 
ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА  

НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ 
система розподілених електронних 

різнорідних ресурсів, створених в межах 

Національної академії, яка дозволяє надійно 

накопичувати, зберігати та ефективно 

використовувати колекції  електронних 

документів,  доступних користувачеві в 

зручному вигляді через мережі передачі даних 



ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД СТОРІНКИ 

“ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА” 



СКЛАДОВІ ЕЛЕКТРОННОЇ  

БІБЛІОТЕКИ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

ЕЛЕКТРОННИЙ 

КАТАЛОГ 

 

ПОВНОТЕКСТОВА 

БАЗА ДАНИХ 
 

БАЗИ ДАНИХ : 
 Книжковий фонд   

 Періодичні видання  

 Автореферати дисертацій НАДУ 

 Автореферати дисертацій інших 

установ  

 Магістерські роботи НАДУ 

 Публікації ЄС та Світового банку 

 Електронний каталог ДРІДУ  

 Електронний каталог ЛРІДУ  

 Електронний каталог ОРІДУ  

 Електронний каталог ХарРІДУ  

 

 

БАЗИ ДАНИХ : 
 Книжковий фонд   

 Періодичні видання  

 Автореферати дисертацій, 
захищених у Національній академії 

та регіональних інститутах 

 “Українська школа 

архетипіки” 
 

 

 

 

 

 



КОРПОРАТИВНИЙ 

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ  



ПОВНОТЕКСТОВА БАЗА ДАНИХ 



 

РЕЗУЛЬТАТ ПОШУКУ В 

ЕЛЕКТРОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ 



http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=d8f539b1-e1d8-4ac8-bfae-17b28cbe9e09@sessionmgr101


ДОСТУП ДО МІЖНАРОДНИХ  

НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ 

це можливість слідкувати за 

міжнародними науковими 

дослідженнями, отримувати 

актуальну та якісну наукову 

інформацію із своєї тематики, 

дані про цитування та ін. 

 



РЕСУРСИ WEB OF SCIENCE 

 в Національній академії відкрито доступ 

до наукометричної бази даних Web of 

Science 
 

 скористатись ресурсами Web of Science 

можливо в академічній мережі за 

посиланням: 
  

https://apps.webofknowledge.com 



 Web of Science - наукометрична база даних 

компанії Clarivate Analytics, яка пропонує доступ до 

реферативних та бібліографічних даних наукових 

статей з престижних періодичних видань, книг та 

матеріалів наукових конференцій із зазначенням 

реальної цитованості цих матеріалів 

 на платформі Web of Science розташовано 15 баз 

даних, що створюються як компанією Clarivate 

Analytics так і її партнерами  

 на платформі Web of Science індексується більше 33 

тисяч видань з усіх дисциплін, починаючи з 1864 р.  

WEB OF SCIENCE 



 Видання, що відібрані до колекції Web of Science 

індексуються повністю по кожній публікації: назва, 

автори, установи, вихідні дані публікації, резюме, 

місце виконання роботи, фінансова підтримка та 

пристатейний перелік літератури 

 Повна індексація всіх авторів, всіх наведених 

аффіліацій та переліків літератури дозволяє 

коректно розраховувати цитування кожної 

публікації, кожного автора, кожної установи і 

визначати пріоритетні напрямки досліджень, 

найвпливовіші публікації науковців та установ 

WEB OF SCIENCE 



WEB OF SCIENCE 



РЕСУРСИ SCOPUS 

 в Національній академії відкрито 

доступ до наукометричної бази даних 

Scopus 
 

 скористатись ресурсами Scopus 

можливо в академічній мережі за 

посиланням: 
 

https://scopus.com 

 



 Scopus - це найбільша міжнародна 

реферативна та наукометрична база 

рецензованої літератури: наукових журналів, 

серіальних книжкових видань, матеріалів 

конференцій 

 Scopus індексує понад 21 500 рецензованих 

наукових журналів (близько 60 млн. записів) 

із різних галузей знань: природничих наук, 

охорони здоров'я, медицини, соціальних і 

гуманітарних наук, а також 130 000 книг 

SCOPUS 



 рубрикатор Scopus (ASJC) має 27 базових 

тематичних розділів, поділених на 335 

підрозділів, політематичні статті 

індексуються одразу в кількох розділах 

 Scopus відстежує дані про цитування та 

розраховує різноманітні дослідницькі 

метрики 

 розробником та власником SciVerse Scopus є 

видавнича корпорація Elsevier 

SCOPUS 



SCOPUS 



РЕСУРСИ   EBSCO 

 в Національній академії передплачено 

доступ до наукометричної бази даних 

EBSCO 
 

 скористатись ресурсами  

EBSCO можливо в  

академічній мережі  

за посиланням:  
 

http://search.ebscohost.com 



EBSCO 

Корпорація EBSCO присутня на ринку 

інформаційних продуктів та інформаційно-бібліотечних 

послуг більше 70 років  

 Сукупна колекція періодичних видань 

(повнотекстовий формат) більше 10000 назв 

 Сукупна колекція книг в електронному форматі 

більше 1 млн. назв (більше 1500 видавництв) + 70000 

аудіо-книг 

  Спеціалізовані системи і програмне забезпечення для 

організації бібліотечних та архівних фондів  

 Корпорація EBSCO співпрацює з науковими і 

академічними установами з 1998 року в рамках 

міжнародного проекту eIFL.net 



 
РЕСУРСИ EBSCO - ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК 

ТА ПОЄДНАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ 

Наукометрична 

реферативно- 

бібліографічна БД 

Наукометрична  

повнотекстова/ 

реферативна БД 

Повнотекстовий архів  

видавництв 

Галузево-наукові БД БД «Academic Search»  



 постійний доступ дослідників до ресурсів БД  

 автоматизоване інформування дослідника 

про нові публікації у напрямі його 

досліджень  

 автоматизацію процесів інформаційного 

забезпечення наукових досліджень на 

робочому місці дослідника  

 супровід інформаційно-бібліотечних процесів 

у бібліотеках наукових установ та 

універсальних наукових бібліотеках 

EBSCO 



Open Access – наукові бази даних з тематики 

публічного управління та адміністрування 

РЕСУРСИ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ 



ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 

http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=662


НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНІ 

ПОКАЖЧИКИ 

http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=662


ВІРТУАЛЬНІ ВИСТАВКИ 

http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=662


БІБЛІОТЕКИ 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО 

ЗНАЧЕННЯ 

http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=662


НАЦІОНАЛЬНІ БІБЛІОТЕКИ 

КРАЇН СВІТУ  

http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=662


БІБЛІОТЕКА СТВОРЮЄ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

БІЛЬШ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=662
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=d8f539b1-e1d8-4ac8-bfae-17b28cbe9e09@sessionmgr101


Дякуємо за увагу! 

Інформацію та консультації 

щодо роботи з 

інформаційними ресурсами 

та базами даних  

можна отримати у бібліотеці 

Національної академії 


