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ТВОРЧОСТІ 

 
Зміни в сучасному суспільстві відбуваються дуже швидко, майже щоденно 

перед нами постають все нові виклики у всіх площинах нашого життя.  
Особливо це відчувається у освітньому просторі, зокрема в університетській 
освіті. Велику роль у вирішенні багатьох проблем відіграє університетська 
бібліотека, яка вже давно перестала бути місцем, де просто зберігаються і 
видаються читачам книги. Сьогодні університетська бібліотека стала простором 
для творчості не тільки окремих студентів, аспірантів, вчених, а й для наукових 
спільнот. Це свого роду центри освітньої діяльності, точки входу в цифровий 
інформаційний світ, за допомогою якого можливо науковцям знайти необхідну 
інформацію у відкритому доступі (OpenAccess), маючи можливість не виходячи 
з бібліотеки, за допомогою свого гаджета читати статті, книги, що знаходяться 
у всіх бібліотеках світу, знайти співавтора, приєднатись до спільного проекту, 
поширити свої наукові дослідження. Всі ці можливості надає університетська 
бібліотека, активно розвиваючи та поповнюючи Інституційний репозитарій 
шляхом розміщення університетських видань, окремих статей, дисертацій, 
авторефератів, навчально-методичної та наукової літератури. Така робота 
сприяє поширенню наукових досягнень українських вчених. Бібліотекарі 
проводять консультації для викладацького складу університету для опанування 
навичкою внесення наукових робіт до репозитарію самостійно, а також 
надають допомогу у створенні власних наукових профілів у GoogleScholar, 
отримання ідентифікаційного номера науковця в ORCID та роботи з 
бібліографічними менеджерами EndNote, Mendeley, тощо. EndNote – 
спеціальний інструмент, що надає можливість для проведення дослідження, 
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цитування джерел, написання наукової роботи та навіть допомоги знайти 
відповідний науковий журнал для публікації. Mendeley – 
https://www.mendeley.com/ – безкоштовний бібліографічний менеджер, наукова 
соціальна мережа, за допомогою якої можливо впорядкувати свої наукові 
дослідження, презентувати свою роботу, знайти співавторів серед більше як 
п’ять мільйонів дослідників в усьому світі. 

Окрім того, бібліотека постійно використовує всі можливості донести 
інформацію до студентів та викладачів, укладаючи угоди про доступ до 
ресурсів наукових баз зі всього світу, зокрема: AlexanderStreetPress, 
GaleCengageLearning, ISSU, Springer, WileyOnlineLibrary, EBSCO та багатьох 
інших електронних бібліотек. 

 


