
Наукова бібліотека 

Національного 

університету «Одеська 

юридична академія» в 

період карантинної 

турбулентності  

Іванійчук  Таїсія  Юріївна 



Початок року… 

Море   планів … 



У 2020 р. НБ НУ «ОЮА» планує 

здійснювати реалізацію своєї 

діяльності у межах наукових тем :  

 
 Наукометричний аналіз наукових праць вчених НУ 

«ОЮА» 

 

 Біобібліографічні традиції юридичної науки України 

 

 Педагогічні традиції Одещини у наукових 
дослідженнях НБ НУ «ОЮА»  

 

 Релігійна спадщина у фондах НБ НУ «ОЮА»  

 

 веб-проект «Історія одеської школи права». 

 



COVID-19. Початок 

На виконання Постанови Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 2020 
року № 211 «Про за запобігання 
поширенню на території України 
коронавірусу СОУЮ-19» з урахуванням 
рішення комісії ТБНС при Одеській 
обласній державній адміністрації від 
11.03.2020 року, листа Міністерства 
освіти і науки України від 11 березня 
2020 року No1/9-154 щодо 
запровадження карантину у закладах 
вищої освіти України та з метою 
недопущення випадків епідемії 
коронавірусу серед здобувачів та 
працівників Національного університету 
«Одеська юридична академія» робота 
наукової бібліотеки НУ «ОЮА» 
реорганізована у відповідності до режиму 
карантину. 



Бібліотечний легіон. Підготовка 



Що можемо запропонувати? 

 



Eлектронна бібліотека НБ НУ 

«ОЮА»  
 електронний каталог АБІС Unilib,  

 інституційний репозитарій 
eNUOLAIR (Electronic National 
University Odessa Law Academy 
Institutional Repository)  

 офіційний сайт НБ НУ ОЮА  

 базами даних власної генерації 
(зокрема, створені на платформі 
OJS для фахових видань) (77)  

 повнотекстова електронна 
бібліотека  

 онлайн-каталог мережевих 
Інтернет-ресурсів фахового 
спрямування.  



Завжди раді вітати у  

Науковій бібліотеці  

Національного університету 

«Одеська юридична академія» 

 



Основні елементи e-бібліотеки  

dspace.onua.edu.ua 
lib.onua.edu.ua 

https://cutt.ly/wdSrT8D 



Статистика користувацького попиту 

на веб-сайті репозитарію НУ «ОЮА» 



Фахові видання НУ «ОЮА» категорії Б - складова е-бібліотеки 

Національного університету «Одеська юридична академія» 

 Актуальні проблеми держави і права 
apdp.onua.edu.ua 

 Актуальні проблеми політики 
app@onua.edu.ua 

 Актуальні проблеми філософії та 
соціології apfs.onua.edu.ua 

 SPACE space.onua.edu.ua 
 Одеський лінгвістичний вісник 

olj.onua.edu.ua 
 Юридичний вісник yuv.onua.edu.ua 

 Часопис цивілістики 
chascyvil.onua.edu.ua  

 Прикарпатський юридичний вісник 
pyuv.onua.edu.ua  

 Наукові праці Національного 
університету «Одеська юридична 
академія» npnuola@onua.edu.ua 



Інституціональний цифровий 

ідентифікатор  

Реалізовано членство НУ 
«ОЮА» у PILA (Publishers 
International Linking 
Association) (договір від 
25.10.2018 р. ) та  CrossRef 
(реєстрація від 25.11.2018 
р.) з метою впровадження 
можливості присвоєння 
ідентифікатора DOI усім 
публікаціям та виданням, 
засновником яких є НУ 
«ОЮА»  

 



Університетські публікації в OUCI 



Доступ до баз даних 

 
• Web of Science (за 

умови попередньої 

реєстрації) 

https://apps.webofkno

wledge.com 

• Cambridge Core (lдо 

31 травня 2020, 

більше 700 повних 

текстів підручників та 

книг) 

https://www.cambridg

e.org/core/what-we-

publish/textbooks 

• Coursera for Campus 

https://www.coursera.

org/campus 



Відеопрезентації НБ НУ «ОЮА» 

https://cutt.ly/gdSiP7y 



Інформаційний дайджест 

https://cutt.ly/bdSacCA 



Підвищення кваліфікації 



Політика академічної доброчесності в 

режимі карантину 

Підписання договору 

про співпрацю з 

ТОВ Unicheck про 

здійснення 

автоматизованої 

перевірки наукових 

робіт науковців та 

здобувачів вищої 

освіти у НУ «ОЮА» 

на наявність 

академічного 

плагіату у системі 

Unicheck 



Статистика перевірки дисертаційних робіт і 

статей періодичних видань університету 



Статистика перевірки бакалаврських робіт 



Інформетрична робота 



Інтеграція з ORCID 

Протягом декількох років 

eNUOLAIR (Electronic 

National University 

Odessa Law Academy 

Institutional Repository) 

інтегровано з реєстром 

ORCID, що допомагає 

при ідентифікації робіт 

науковців та їх афіліації. 



Персональні сторінки науковців НУ «ОЮА» в 

репозитарії 



Інтеграція eNUOLAIR з HeinOnline 

Влітку 2018 року 

підписано договір з 

відомою правничою 

базою даних HeinOnline 

про інтеграцію даних з 

репозитарієм НУ «ОЮА» 



Дистанційні семінари в умовах карантину 



Ми у соціальних мережах 

 



подарунки 

Поповнення 

бібліотечного фонду 

дарунками 



Дякую за увагу! 


