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Дисертації, 
автореферати

Пошуково-
новинні 
сервіси

Мультидисцип-
лінарні ресурси

Тематичні 
ресурси

БД «WEB-РЕСУРСИ»



Б
Бази 

даних

«Формування академічної 
доброчесності»

«Дослідникам»

«Авторам»

«Аспірантам»

«Наукометрія»



Академічна 
доброчесність

БД «ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ»

Нормативно-правова база

Інформаційно-
рекомендаційні матеріали

Заходи, що організовує
НБ ОНУ в цьому напрямку

Слайд-лекція «Академічна 
доброчесність: нова 

академічна культура»
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БД «ДОСЛІДНИКАМ»

001
Оформлення видань

002
Вимоги до оформлення
дисертацій та наукових
публікацій

003
Бібліографічний опис
та посилання

004
Загальні правила цитування
та посилання

005
Транслітерація
кирилиці латиницею

006
Міжнародні стилі оформлення
бібліографічних посилань



001
Авторам електронних
видань та електронних
аналогів друкованих
видань

БД «АВТОРАМ»

002
Нормативні документи, що
регламентують видання,
збереження та забезпечення
доступу до електронних
ресурсів.

003
Витяги з нормативно-
правових документів

004
Електронний документ
у Науковій бібліотеці у
відкритому доступі



БД «АСПІРАНТАМ» містить
релевантну інформацію: електронні
ресурси НБ ОНУ, БД методичного
спрямування, інформація щодо
перевірки на плагіат, роботи НБ,
відомості про наукометричну
діяльність бібліотеки тощо.



БД «НАУКОМЕТРІЯ» складається з таких 
розділів:

• нормативно-правова база;
• створення авторського профілю;
• для науковця;
• для членів редакційних колегій;
• ОНУ в наукометричних базах даних;
• університет в національних та світових

рейтингах.



НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА В 

СОЦМЕРЕЖАХ

Група Спільноти 
співробітників 

ОНУ

Сторінка НБ, де міститься 
релевантна інформація 

для читачів

Канал НБ з відеороликами 
про свої сервіси та 

віртуальні виставки



Дякую за увагу!
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