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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. М. МАКСИМОВИЧА
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Київ, вул. Володимирська, 58

- 12 відділів, 22 абонементів, 25 
читальних залів

- 3,5 млн. прим. книг, періодичних 
видань та інших видів друкованої 
продукції

- «Колекція праць вчених КНУ» - 14 
тис. прим.

- Фонд Відділу рідкісних книг та 
рукописів - 14 тис. прим.

- книгообмін з 116 організаціями з 
України та з-за кордону 



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

https://www.facebook.com/
MaksymovychScientificLibrary/

https://www.instagram.com/maksymovych.library/

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3
https://www.facebook.com/MaksymovychScientificLibrary/
https://www.facebook.com/MaksymovychScientificLibrary/
https://www.instagram.com/maksymovych.library/


ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕКИ

забезпечення 
доступу до 
віддалених 
зовнішніх 
ресурсів

забезпечення 
доступу до 

власних 
інформаційних 

ресурсів



ДОСТУП ДО РЕФЕРАТИВНИХ ТА ПОВНОТЕКСТОВИХ БАЗ ДАНИХ



СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ

1

3

2
Аналіз позицій університету 
у світових рейтингах (QS 
World University Rankings, 
Times Higher Education World 
University Rankings, 
Webometrics).

РЕЙТИНГИ

Моніторинг дотримання 
вимог для індексування 
видань університету у 
бібліографічних базах даних, 
для отримання категорії 
фахового видання.
Реєстрація DOI. 

ВИДАННЯ

Моніторинг присутності та 
допомога у реєстрації 
науковців університету в 
реєстрах унікальних 
ідентифікаторів авторів та 
спеціалізованих соціальних 
мережах. Інформаційна 
підтримка коректного 
представлення робіт 
науковців у бібліографічних 
базах даних.

НАУКОВЦІ



НАУКОВЦІ

• Де шукати літературу за моєю темою дослідження?

• Як знайти найкращий журнал для публікації результатів 
дослідницької діяльності?

• Як не стати жертвою видавців-шахраїв?

• Навіщо представляти результати своєї роботи у Google Академії, 
ORCID, або Publons?

• Як правильно повинна бути відображена публікаційна активність 
автора у Scopus та Web of Science?

• …



Робота з 

користувачами
 опрацювання інформації про 

доступні цифрові інструменти 

 підготовка інформаційної 
продукції

 надання інформаційних послуг 
(проведення інформаційних 
заходів для груп користувачів та 
персональних консультацій для 
індивідуальних користувачів)

 регулярний моніторинг 
публікаційної активності (звіти)



Корективи 2020-2021

 запис вебінарів

 підготовка презентацій, 
інформаційних розсилок, онлайн-
посібників

 cпілкування телефоном та email



СТОРІНКА «ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ НАУКОВЦІВ!»
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/scientist_info.php3

Практичні посібники
Записи вебінарів

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/scientist_info.php3


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Служба інформаційного моніторингу
НБ ім. М. Максимовича

Володимирська, 58, к. 42
Тел. (044)239-33-30
sim@library.univ.kiev.ua
sim.sclib@gmail.com
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