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 Академічна доброчесність 
 Безкоштовні онлайн-ресурси 
 Бібліографічні покажчики 
 Бібліокур'єр 
 Бібліометрика української 
науки 

 Бібліометрика української 
науки. НУ “Чернігівська 
політехніка” 

 Бібліометричні 
показники науковців 
університету за даними 
проекту "Бібліометрика 
української науки" 

 Бібліометричні та 
публікаційні профілі 
науковців університету 

 Бібліотека дякує 
 Бібліотекознавчі видання 
 Бібліотечні видання 
 Бібліотечному фахівцю 
 Біобібліографічні покажчики 

 Блоготека 
 Вдосконалюємо свою 
українську! 

 Вебліографія 
 Видавництва наукової 
літератури 

 Виставкова галерея 
 Відділ комплектування і 
наукової обробки документів 

 Відкритий реєстр 
періодичних видань 

 Вікіпедія:  профіль науковця  
 Віртуальна довідка 
 Віртуальна книжкова полиця 
 Віртуальні виставки 
 Вся нормативка з 
підготовки, захисту 
дисертації та публікації 
наукових статей 

 Ґендерна освіта 
 Дайджест статей з 
періодичних видань 
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 Дослідження та розробки 
бібліотекарів 

 Електронний архів НБ НУ 
“Чернігівська політехніка” 

 Електронний каталог НБ НУ 

“Чернігівська політехніка” 
 Електронні ресурси НБ НУ 
“Чернігівська політехніка” 

 Замовлення літератури: всі 
питання, пов'язані з 
комплектуванням фонду  

 Замовлення на 
використання читального 
залу бібліотеки для 
проведення заходів 

 Заняття в студії «Hand 
Made» 

 Зустрічі з цікавими людьми 
 Інтернет-ресурси для 
бібліотекарів 

 Інформаційно-
бібліографічний відділ 

 Інформ-досьє 
 Історична довідка 
 Клуб цікавих зустрічей  
 Клуб настільних ігор «GAME 
TIME» 

 Консультування з питань 
навчальної та науково-
дослідної роботи 

 Література з фонду 
бібліотеки 

 Літературна студія 
«ДИВОСВІТ» 

 Майбутньому фахівцю 
 Матеріали конференцій 
 Менеджери бібліографічної 
інформації та органайзери 
наукової роботи  

 Міжнародний рейтинг 
українських наукових видань 

 Молодий фахівець на ринку 
праці: проект побудови 
кар’єри для студентів 

 На допомогу науковцю 
 Наукові видання НУ 
“Чернігівська політехніка” 

 Науковці України – 
інформаційний блок порталу 
"Наука України: доступ до 
знань". 

 Наукометричні бази даних 
 Національна електронна 
науково-інформаційна 
система «URIS»  

 НУ "Чернiгiвська полiтехнiка" 
 Наші друзі та партнери 
 Наші захоплення 
 Наші проекти 
 Новий сервіс наукових 
метаданих ORCID та DOI на 
порталі НБУВ 

 Нові надходження 
 Обмінно-резервний фонд 
 Онлайн-сервис для 
оформлення наукових робіт 
відповідно до вимог ВАК 
України 

 Питання публікації 
 Послуги бібліотеки 
(Тематичний добір 
літератури; Замовлення на 
присвоєння авторського 
знаку; Визначення індексів 
УДК, ББК, JEL) 

 Пошукові системи наукової 
інформації 

 Правила користування 
бібліотекою 

 Презентації бібліотекарів НБ 
НУ “Чернігівська політехніка” 

 Приклади оформлення 
бібліографічного опису 

 Про бібліотеку 
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 Професійні поради 
 Публікаційна активність 
науковців НУ “Чернігівська 
політехніка”: пошук у базі 
даних наукових 
цитувань OUCI. 

 Радимо прочитати з фонду 
бібліотеки 

 Рейтинг найкращих 
університетів світу 

 Рекомендаційна література 
 Ресурси бібліотеки 
 Ресурси вільного доступу 
 Сайти з мовознавства 
 Світ очима бібліотекаря 
 Системи ідентифікації 
науковця 

 Соціальна мережа вчених 
Scientific Social Community  

 Соціальний проект @ А за 
что? Просто так 

 Соціальні мережі для вчених 
 Соціальні мережі для 
наукових працівників 

 Соціальні мережі: 
представництво бібліотеки  

 Соціокультурна діяльність 
бібліотеки 

 Список найпопулярніших 
ресурсів для скорочення 
посилань 

 Структура бібліотеки 

 Студентам: корисні та цікаві 
сайти 

 Студія «Hаnd Made» 
 Тематичний навігатор по 
ресурсам бібліотеки 

 Тематичні огляди літератури 
 Транслітерація українського 
алфавіту латиницею 

 Український індекс 
наукового цитування 

 Українські наукові фахові 
видання 

 Унікальна Чернігівщина 
 Хронограф подій 
 Центр перевірки випускних 
кваліфікаційних робіт 
здобувачів вищої освіти на 
плагіат 

 Цитованість 
авторів (науковців  
університету) в Google 
Scholar 

 Цифрові інструменти для 
дослідників 

 Цікаво і повчально!  
 Читати - це модно! 
 Читачеві 
 Школа бібліотечної 
інноватики 
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