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Електронна бібліотека України: створення Центрів

знань в університетах України (ELibUkr)

Адреса: http://www.elibukr.org/

Мета проекту «Електронна бібліотека України» - забезпечення доступу 

до світової наукової інформації, створення власних академічних ресурсів, 

а також інтеграція української науки та бібліотечної справи

у світову наукову комунікацію.

Засновники проекту: Нац. ун-т «Києво-могилянська академія», 

Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Харківський нац. ун-т ім. В. Каразіна. 

Учасники проекту: ВНТУ. 



Наука України: доступ до знань

Адреса порталу: www.irbis-nbuv.gov.ua/Sci Lib UA

Мета проекту - популяризація, підвищення рейтингу та доступності 

електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів наукових бібліотек України, 

за рахунок сучасних бібліотечних та веб-технологій.

Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Поточний стан : 78 наукових бібліотек України, 181 науковий ресурс бібліотек 

До порталу увійшли: 

ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Науково-

технічна бібліотека ВНТУ



БібліоСинергія : 

підтримка наукових досліджень

Місія проекту – сприяння зростанню успіху наукової складової кожного ВНЗ і

розвитку української науки в цілому, її інтеграції в міжнародний науковий

інфопростір, посилення рівня її впливовості в світі.

Учасники проекту – бібліотеки ВНЗ, бібліотеки академій наук. 

Долучилися: Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського

Адреса сайту: http://bibliosynergy.ula.org.ua/index.php



Наукова періодика України

«Наукова періодика України» -

загальнодоступна повнотекстова

база електронних версій

фахових видань України. 

Поточний стан: 

2507 - журналів ; 

24681 - випуск ; 

595974 - повних тексів статей. 

До інформаційного ресурсу входять

всі періодичні видання ВНЗ Вінниці.

Адреса доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv



Бібліометрика української науки

Інформаційно-аналітична система  «Бібліометрика української науки» призначена

для надання суспільству цілісного уявлення про стан вітчизняного наукового

середовища, картини його галузевої, регіональної та відомчої структури.

Учасники: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, ВНАУ, ВНТУ, Донецький нац. ун-т, 

Вінниц. кооперативний  ін-т.

Адреса: http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/



Головна мета діяльності Консорціуму - покращення забезпечення електронними

інформаційними ресурсами університетських та науково-дослідних установ

України, підвищення продуктивності та ефективності діяльності вчених, 

сприяння збільшенню числа публікацій у провідних наукових виданнях, 

поліпшення показників української науки в міжнародних рейтингах.

Інформація за адресою: http://everum.org.ua/

Ukrainian Research and Academic Network (URAN)

Консорціум e-VERUM 



Український індекс наукового цитування (URAN)

Мета  проекту – забезпечення збору, обробки та надання доступу до даних

щодо показників активності індивідуальних та колективних суб'єктів

наукової діяльності України. 

Адреса сайту: http://uincit.uran.ua/



Наукова періодика України (URAN)

Адреса сайту: http://journals.uran.ua 

Проект «Наукова періодика України» від Видавничої служби УРАН

- це загальнодержавна технологічна платформа на базі Open Journal Systems (OJS)

Мета - забезпечити для наукових періодичних видань України процеси: 

• редакційного опрацювання

• публікації

• післяпублікаційної підтримки



Мета проекту - зібрати найнеобхіднішу науковцям інформацію

про українські наукові видання задля підвищення рівня самих видань

та публікаційної культури в цілому. 

Реєстр створено в вересні 2015 року. 

На даний час іде наповнення ресурсу. 

Поточний стан – 624 журнали.

Адреса сайту: http://usj.org.ua/

Українські наукові журнали



Проект сприяння академічній доброчесності в Україні

Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP

Місія проекту - формування нової академічної культури, яка базуватиметься на 

довірі, чесності, прозорості, реальному навчанні, справжній науковій роботі.

Українська бібліотечна асоціація (УБА) започаткувала проект 

- «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек». 

Серед учасників проекту 

- Дон. нац. ун-т в Вінниці 

Адреса: 

http://www.saiup.org.ua/



Дякую за увагу!

“Великі справи не робляться однією

людиною, вони здійснюються командою”

Стівен Пол Джобс


