
ONLINE ПОСЛУГИ  

 Ми допоможемо визначити  код Універсальної 
десяткової класифікації на Ваші статті та інші видан-
ня. Для  якісного визначення індексу УДК   потрібно 
подати назву статті, розширену анотацію до неї та 
ключові слова.  
 Послуга надається лише науковцям, виклада-
чам, співробітникам та студентам ІДГУ. 

 Ви можете замовити цифрову копію статті, 
фрагмент чи розділ книги з фондів локальної мережі 
Бібліотеки ІДГУ (е-Полиця) 
 Етапи здійснення замовлення ЕДД: 
1. Перевірити наявність потрібного документа в Еле-
ктронному каталозі Бібліотеки ІДГУ. 
2. Заповнити форму для ЕДД. 
3. Виконання замовлення з моменту його отримання 
бібліотекою – 3 робочі дні. За необхідності додатко-
вого бібліографічного розшуку – 5 робочих днів.  

ІНТЕРНЕТ–  РЕСУРСИ  

- бази даних, користування якими не потребує 
ліцензійних угод та передплати. Ресурси з цих 
баз доступні відкрито, дозволяється їх вільне 
використання, поширення та відтворення. 

Навігатор Інтернет ресурсів за профілем 
університету містить такі розділи: 
 Підручники online 

 Правознавство. Політологія. Соціологія 

 Культурологія. Мистецтво 

 Фізичне виховання. Спорт 

 Математика. Інформатика 

 Філологія 

 Педагогіка. Психологія 

 Історія. Етнологія. Археологія 

Періодика представлена на 2-х сторінках: 
«Газетні / журнальні колекції» (цифрові 
архіви наукової періодики онлайн) та 
«Удосконалюй іноземну мову, читаючи 
світову пресу» (огляд онлайн-версії 
найвідоміших газет і журналів мовою 
оригіналу). 

 Вітаємо зі вступом до Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету, єдиного державного 
вищого навчального закладу в українському Поду-
нав’ї. 

 У цьому буклеті є інформація про особливості 
наших сервісів та послуги, що стануть Вам у нагоді 
під час навчання. Ми завжди готові допомогти від-
шукати потрібну інформацію (друковану чи елект-
ронну), навчити, розповісти, показати.  

 Бібліотека - помічник у навчанні та студентсько-
му житті. 

 Якщо книга - джерело знань, то бібліоте-
ка – шлях до нього. Пропонуємо Вашій увазі 
огляд українських та закордонних бібліотек  у 
мережі internet,  а також ресурси з питань біб-
ліотекознавства та інформації. 

Ресурси скомпоновано за такими розділами: 
 Пошукові системи 

 Енциклопедії. Довідкові видання 

 Освітні портали 

 Бібліографічні менеджери 

 Офіційні сайти 

ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСІВ  
 УДК 

ONLINE ПЕРІОДИКА 

ВІРТУАЛЬНА  
ДОВІДКА 

ЕЛЕКТРОННА  ДОСТАВКА  
ДОКУМЕНТІВ 

 Вам потрібна бібліографічна довідка? Замови-
ти цю послугу можливо залишивши повідомлення на 
нашій сторінці у Facebook, чатом, е-поштою чи пер-
сонально звернутися до бібліотекаря. До вашої уваги 
також сторінка «Архів виконаних бібліографічних 
довідок», де, можливо, вже є інформація, яку Ви 
шукаєте. 

Бібліотека 
ІДГУ  
надає користувачам 
безкоштовні інформаційно-
бібліотечні послуги 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

РЕСУРСИ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ 

ПОЛІТЕМАТИЧНІ РЕСУРСИ 

БІБЛІОТЕКИ В МЕРЕЖІ INTERNET 

ГРАФІК РОБОТИ І КОНТАКТИ 

 У Вас виникли питання щодо роботи Бібліотеки, її 
послуг та використання ресурсів? Відповіді можна 
отримати: в режимі реального часу (чатом чи телефо-
ном), е-поштою чи персонально звернутися до бібліо-
текаря.  
 Звертайтесь до нас із запитаннями у будь-який 
зручний для Вас спосіб. 

 
E-mail:  idgulibrary@ukr.net 
WWW:  http://lib.idgu.edu.ua 

     вул. Рєпіна, 12, І поверх 

5-75-78  
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900-1500 
Вихідний  

https://docs.google.com/forms/d/1uCryVOpqeNSPua0U3wuX5gHn8qkRcOd1vLDoYSORecQ/viewform


ЕЛЕКТРОНИЙ КАТАЛОГ 
(створений на основі АБІС 
«Коха») поєднує в собі функції 
алфавітного, систематичного, пре-
дметного каталогів, містить інфор-
мацію про видання нашого фонду. 
 Тематичний діапазон ЕК 
бібліотеки охоплює основні напря-

ми підготовки студентів і наукових досліджень, прове-
дених в університеті. 
 Основні функції ЕК - забезпечити користувачів 
бібліографічними даними про документи, що зберіга-
ються у фондах бібліотеки ІДГУ, дати інформацію про 
відділ, де документ можна отримати, стан його доступ-
ності, кількість примірників. 
 Працюючи в режимі онлайн в електронному ка-
талозі бібліотеки, за допомогою дружнього веб-
інтерфейсу читачі можуть здійснювати простий і роз-
ширений пошук. Окрім всеосяжного пошуку за ключо-
вими словами можна звузити пошук за автором, заго-
ловком, тематикою тощо. 

ІНСТИТУЦІЙНИЙ  
РЕПОЗИТОРІЙ  

Зараз єдиним шляхом для забез-
печення вільного доступу до нау-
кової інформації є інституційний 
репозиторій. Електронний архів 
Ізмаїльського державного гумані-
тарного університету створений з 

метою забезпечення вільного доступу до освітніх ма-
теріалів та результатів наукових досліджень, підви-
щення рівня цитування публікацій науковців універ-
ситету. 

БІБЛІОТЕКА ІДГУ 
 

Online 
послуги  

 Результати пошуку в ЕК користувач може 
подивитися на екрані монітора; роздрукувати або за-
писати на будь-який вид електронного носія у вигляді 
списку документів; зробити резервування документа, 
створивши електронне замовлення. 
 Працюючи над створенням електронного ката-
логу, колектив бібліотеки прагне підвищити якість 
інформаційного обслуговування читачів (шляхом опе-
ративного і повного задоволення інформаційних запи-
тів усіх категорій користувачів бібліотеки), а також 
інтегрувати ресурси бібліотеки ІДГУ в інформаційний 
простір університету і мережу Internet.  


