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Періодичні видання є одним із основних джерел 
задоволення інформаційних потреб науковців та фахівців. 
Вони надають найбільш оперативну інформацію про 
результати досліджень і водночас дозволяють закріплювати 
науковий пріоритет. 



13.5 журнал [часопис]Періодичне журнальне видання, яке виходить під 
постійною назвою, має постійні рубрики, містить статті, реферати, інші 
матеріали з різних громадсько-політичних, наукових, виробничих та 
інших питань, літературно-художні твори, ілюстрації, фотографії. 
Примітка. Журнал може мати додаток чи додатки у вигляді періодичних 
чи продовжуваних видань, а також платівок, дискет, магнітофонних 
стрічок, інших носіїв аудіовізуальної інформації 

13.7 науковий журнал Періодичне журнальне видання статей та 
матеріалів теоретичних досліджень, а також статей та матеріалів 
прикладного характеру, призначене переважно фахівцям певної галузі 
науки Примітка 1. Залежно від цільового призначення наукові журнали 
поділяють на науково-теоретичні, науково-практичні та науково - 
методичні. Примітка 2. Науково - практичний журнал, який містить 
статті, матеріали, реферати з технічних наук, називається науково - 
технічним журналом 

ДСТУ 3017:2015 "Інформація та документація. Видання. 
Основні види. Терміни та визначення понять"  
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КОНГРУЕНТНІСТЬ (ВІДПОВІДНІСТЬ)  



НАУКОВА ЗНАЧУЩІСТЬ ТА ЇХ ТЕМАТИЧНА ВІДПОВІДНІСТЬ 



НОРМАТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ 



ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ НБ ЧНТУ  

ТАБЛИЦЯ 
основних статистичних показників роботи бібліотеки  ВНЗ України  

III. Бібліотечні фонди 
3.1 За видами 
3.1.2 Періодичних видань  100481 
  Надійшло за 2016 рік 641 

  Загальний фонд періодичних видань 101122 



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ 
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 



ВІДКРИТИЙ РЕЄСТР ПЕРІОДИКИ 



"УФД/Бібліотека" 

ІРБІС-Аналітика 

АРМ ПРОЕКТ  

АНАЛІТИЧНЕ ОПРАЦЮВАННЯ  



2016 рік 

2017 рік 

ПЕРЕДПЛАТА ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 



Будапештська ініціатива відкритого доступу: http://www.soros.org/openaccess   

НОВА МОДЕЛЬ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 



НАУКОВІ ВИДАННЯ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ  



Відкритий доступ реалізується через два основних 
шляхи:  

 
 

 Репозитарії (архіви) відкритого доступу - 
самоархівування наукових публікацій вченими на 
власних чи інституційних веб-сайтах.  



ЖУРНАЛИ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ  



Українська науково-
освітня телекомунікаційна 

мережа «УРАН» 



САЙТ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКА ЧНТУ 



САЙТ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЧНТУ 



ЖУРНАЛИ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ  



ЩО МОЖЕ БІБЛІОТЕКА 
- Здійснення пошуку потрібних інформаційних ресурсів у 

мережі Інтернет.  
- Інформування викладачів кафедр стосовно наукових 

публікацій у періодичних виданнях.  
- Формувати бібліографічно-аналітичної БД статей для 

інформаційно - бібліографічного обслуговування користувачів 
( науковців, студентів). 

- Створення БД електронних копій друкованих наукових 
періодичних видань з подальшою аналітичною обробкою та 
доступу до них через локальну мережу бібліотеки або через 
сайт, електронний каталог ( для зареєстрованих користувачів).  

- Здійснення пошуку необхідних наукових періодичних видань 
у каталогах та БД інших бібліотек з метою отримання 
електронної копії видання на договірних умовах через систему 
МБА та ЕДД. 



ВИСНОВКИ 
Вивчення ринку науково-технічних публікацій, виявлення 

безкоштовних джерел інформації, вивчення їх контенту та 
умов доступу. 

 Інформаційно-бібліографічні служби бібліотеки повинні 
активніше використовувати мережу Інтернет для пошуку 
періодичних видань в електронному вигляді. 
Використовувати нову форму обслуговування – електронну 
доставку документів (ЕДД). 

Систематичні огляди нових надходжень фахових періодичних 
видань для викладачів кафедр. 

Систематичні дослідження активності використання 
традиційних друкованих періодичних видань та електронних 
копій періодичних видань. 

 Зміну передплати на користь електронних копій та 
збільшення долі зовнішніх електронних ресурсів. 
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