
Робота бібліотеки з  
інформаційної 

підтримки дистанційної освіти 
 Віртуальний читальний зал 

 Репозитарій 

 Доступ до міжнародних БД 

 Перевірка на плагіат кваліфікаційних робіт  

студентів 

 Віртуальна довідка 

 Електронна перереєстрація 

 Спілкування з користувачами у соціальних  

мережах 



Створено – вересень 2020 р.  

Налічує – 14194 документи  

Користувачів – 675 

Інформація представлена : 

 I курс – факультет – спеціальність – дисципліна 

 Кафедра – дисципліна 

 САПР ЮЦ 

 Викладачам – дистанційне навчання – науковцям – словники 

 Періодика 



-Рекомендації кафедр щодо книгозабезпечення (що зайве,  

чого не вистачає) 

-Корегування колекції методичних вказівок 

-Створення архіву скасованих дисциплін 



Ласкаво просимо до Електронного архіву (репозитарію) Придніпровської державної академії 

будівництва та архітектури (e-PSACEA)! 

Електронний архів накопичує, систематизує, зберігає та забезпечує довготривалий відкритий доступ 

до електронних публікацій та електронних версій документів (творів) наукового та навчально- 

методичного призначення, авторами яких є співробітники (в тому числі сумісники), аспіранти, 

докторанти, студенти ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури". 

Інституційний репозитарій ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"  

заснований на вільному програмному забезпеченні DSpace. 

Нормативні документи: 

* Супровідна інформація для передачі матеріалів до інституційного репозитарію 

* Положення про репозитарій ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" 

* Авторський договір про передачу невиключних прав інтелектуальної 

власності на використання твору 
* Рішення вченої ради Державного вищого навчального закладу "Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури" про затвердження "Положення про репозитарій" 

* Наказ про створення репозитарію e-PSACEA (електронного архіву) 



.Розділи 

Alma Mater 
 

Кваліфікаційні роботи студентів - 560 
 
Навчально-методичні видання - 1091 
 
Наукові роботи - 128 
 
Періодичні видання академії - 4240 
 
Підручники та навчальні посібники - 10 

Бібліотека  

Краєзнавство - 3 

 

Культура та мистецтво 
 

Літературно-художні твори 

Налічує - 6060 

Відвідувань - 8210 



1. Наповнення колекції «Підручники та навчальні  

посібники» 

2. Відсутність відкритого доступу до колекції до  

повнотекстових «Методичних вказівок» та 

«Кваліфікаційних робіт студентів» 



Доступ до повнотекстових  

міжнародних БД 

Забезпечення доступу до електронних наукових баз даних 

Web of Science 

Scopus 

Отримано доступ до повнотекстових публікацій  

міжнародного видавництва 

 Springer Nature https://www.springernature.com/gp 

https://www.springernature.com/gp
https://www.springernature.com/gp
https://www.springernature.com/gp
http://www.springernature.com/gp


листування за минулий рік складає - 1760  

електронні листи, довідки за телефоном - 515  
(Уточнення, інформування про оформлення робіт) 

Проблема : 

Недостатньо інформовані  

студенти та викладачі !!! 



Віртуальна довідка 
Бібліотека постійно надає різноманітні довідки 

(доставка ЕД, присвоєння УДК, бібліографічний запит, 

перевірка опису документа, довідка про наявність  

літератури тощо) за допомогою електронної пошти,  

месенджерів та у телефонному режимі. 

 

Електронна перереєстрація 
За 2021 рік перееєстровано – 574 користувача 



- Відсутність Web каталогу 

- Не активне користування корпоративною  

поштою 

- Студенти недостатньо інформовані з питань  

оформлення кваліфікаційних робіт для  

перевірки на плагіат і для надання робіт до  

репозитарію 



Долучайтеся до наших спільнот фейсбук, твітер, інстаграм! 

Якщо ви творча людина, любите поезію або зацікавилися нею недавно,  

запрошуємо публікувати свої твори на наших сторінках у Фейсбуці. 

 
Проза, малюнок, акварелі, фотографії та ін. теж вітається. 

 
Свої творчі роботи для публікацій можна надсилати в групу, в Messenger,  

або за ел. адресою pgasa2017@gmail.com 

Запрошуємо до творчої співпраці ! 

mailto:pgasa2017@gmail.com

