
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ У 
НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ НАПИСАННІ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

План семінару для аспірантів першого року навчання 
1. Пошук наукової інформації для написання огляду літератури. 

1.1 Фонд наукової літератури бібліотеки (монографії, наукові праці та ін.). 
1.2 Наукові періодичні видання, передплачені науковою бібліотекою НУБіП 
України.         
1.3 Наукові (друковані та електронні) видання університету.  
1.4 Іноземна література в фондах наукової бібліотеки НУБіП України. 
1.5 Фонд депозитарної бібліотеки ФАО. 
1.6. Використання міжнародних електронних ресурсів та наукометричних баз 
даних відкритого типу та за передплатою. 
1.7. Використання ресурсів інших бібліотек. Замовлення необхідної літератури по 
міжбібліотечному абонементу (МБА). 

2. Пошук наукової інформації у дисертаційних фондах бібліотек за схожими напрямами 
досліджень. 
3. Ознайомлення з універсальною десятковою класифікацією (УДК). Загальні поняття. 
4. Бібліографічний опис документів при оформленні огляду літератури. 
 

План семінару для аспірантів другого року навчання  
1. Пошук фахових періодичних видань для публікацій результатів дисертаційних 
досліджень. 

1.1. Наукові фахові періодичні видання, в тому числі передплачені науковою 
бібліотекою НУБіП України, що входять до міжнародних наукометричних баз 
даних.  
1.2 Наукові фахові (друковані та електронні) видання університету (в т.ч. ті, що 
входять до міжнародних наукометричних баз даних). 
1.3 Використання міжнародних електронних ресурсів та наукометричних баз даних 
відкритого типу та за передплатою.  

2. Бібліографічний опис списку використаної літератури.  
3. Використання УДК при написанні статей та пошуку документів. 
  

План семінару для аспірантів третього року навчання 
1. Пошук фахових періодичних видань для публікацій результатів дисертаційних 
досліджень. 

1.1. Наукові фахові періодичні видання, в тому числі передплачені науковою 
бібліотекою НУБіП України, що входять до міжнародних наукометричних баз 
даних.  
1.2 Наукові фахові (друковані та електронні) видання університету (в т.ч. ті, що 
входять до міжнародних наукометричних баз даних). 
1.3 Використання міжнародних електронних ресурсів та наукометричних баз даних 
відкритого типу та за передплатою.  

2. Бібліографічний опис списку використаної літератури  
3. Використання УДК при написанні статей та пошуку документів. 
4. Оформлення та підготовка дисертаційної роботи до захисту. 

4.1. Оформлення роботи та списку використаної літератури. 
4.2. Порядок передачі дисертаційної роботи та автореферату дисертації до наукової 
бібліотеки. 


