


Науковий потенціал 

Спеціалізовані вчені ради 

Міжнародні семінари, науково-практичні конференції, форуми, круглі столи

Публікації монографій та наукових статей

Нуково-педагогічний персонал (академіки, доктори наук, кандидати наук, 
докторанти, аспіранти, магістри)

Наукові школи 

Фахові збірники наукових праць університету 



Рейтинг університету

Інтеграція наукових 
здобутків в 

міжнародну мережу

Публікаційна 
активність



➢ідентифікація науковців університету (ID ORCID, ResearcherID)

➢допомога авторам у підборі індексованих видань для опублікування результатів 
наукової діяльності і дотримання норм публікаційної етики

➢активізація послуг з відстеження публікаційної активності науковців БНАУ

➢доступ до наукометричних баз даних

➢відстеження профілю університету  та авторських профілів у міжнародних БД                     
Web of Science, Scopus, Google Scholar і допомога в їх створенні та підтримці

➢сприяння перереєстрації наукових періодичних видань БНАУ в національному 
реєстрі фахових видань та їх впровадження до міжнародних баз даних

➢ створення Інституційного репозитарію БНАУ та інтеграція його до міжнародних 
директорій електронних архівів- OPEN DOAR або/та ROAR
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https://scholar.google.com/

http://apps.webofknowledge.com

https://www2.scopus.com/search/form.uri?display=basic

https://scholar.google.com/
http://apps.webofknowledge.com/
https://www2.scopus.com/search/form.uri?display=basic


https://library.btsau.edu.ua/

https://library.btsau.edu.ua/


Профіль БНАУ в міжнародних наукометричних базах даних 
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Профіль БНАУ і науковців в Google Scholar



Створення профілю наукометричною базою даних автору-науковцю



Реєстр унікальних ідентифікаторів дослідників - ORCID

https://orcid.org/

https://orcid.org/


ResearcherID –реєстр унікальних ідентифікаторів вчених

https://publons.com

https://publons.com/


Унікальний ідентифікаційний номер Author ID в Scopus 



Моніторинг, аналіз, звіт щодо публікаційної активності науковців БНАУ



Супровід автора в публікації наукової статті





Інформаційні інтрументи по пошуку міжнародних наукових журналів

https://www.scimagojr.com/journalrank.php

http://mjl.clarivate.com/

https://www.scimagojr.com/journalrank.php
http://mjl.clarivate.com/


Презентації як метод інформації авторів - науковців



Складання бібліографічних посилань



Електронний архів БНАУ

http://rep.btsau.edu.ua/

http://rep.btsau.edu.ua/


Місце доступу до Інституційного репозитарію БНАУ



Реєстрація iRBNAU в міжнародних каталогах репозитаріїв відкритого доступу

https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/4616

http://roar.eprints.org

https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/4616
http://roar.eprints.org/


Друкування наукових статей в фахових виданнях БНАУ

https://btsau.edu.ua/uk/content/fahovi-vydannya

https://btsau.edu.ua/uk/content/fahovi-vydannya


Структура та склад наукової бібліотеки: 

керівництво (директор, замісник директора)

галузевий відділ №1  АБТФ і Економічного факультету, 

книгосховище №1 та художній абонемент  (3 співробітника)

галузевий відділ №2  БТФ і Екологічного факультету (1 

співробітник)

галузевий відділ №3  ФВМ, книгосховище №2 (1 співробітник)

галузевий відділ №4 ФПЛ (1 співробітник)

відділ комплектування і наукової обробки літератури, ФРЦЛ (2 

співробітника)

відділ бібліотечно-інформаційних технологій (1 співробітник)

Директор наукової бібліотеки – Бачинська

Неля Анатоліївна (з 2017 р.) 



Неля Бачинська, 
директор наукової бібліотеки БНАУ
Контакти: +38 068 122 52 92

bachinskanel@ukr.net, bibllioteka@ukr.net

mailto:bachinskanel@ukr.net
mailto:bibllioteka@ukr.net

