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1. При реєстрації в Електронні бібліотеці НАПН України варто вносити
П.І.Б. повністю. Тобто, Яцишин Анна Володимирівна.

2. При внесенні електронних ресурсів до бібліотеки при зазначенні НДР
та років виконання.  Наприклад НДР «» 2012-2014 рр.  Якщо внесено
електронний ресурс (стаття) підготовлена у 2015, а автор хоче додати її
до НДР яка виконувалась у 2012-2014 рр. ця стаття не може бути туди
додана,  а  буде  прикріплена  до  відділу  чи  лабораторії  Наукової
установи. 

3. Якщо в установі було видано електронний ресурс і він має обсяг понад
50 сторінок (це може бури збірник конференції, семінару, рекомендації,
тощо) і не буде видаватися в друкованому виді, але має рекомендацію
до друку відділу, лабораторії, Вченої ради та відповідні рецензії, УДК,
ББК тощо. То цей ресурс при завантаженні до Електронної бібліотеки
НАПН України може бути зазначений як завершено, опублікований, і
зазначити видавця (це може бути установа, яка рекомендувала до друку
цей ресурс), місце видання. 

4. Рекомендації щодо обов’язкового зазначення місця роботи науковця під
час  створення  профілю у  Google Академії  (scholar.google.com.ua),  та
зазначення інтересів науковця.

5. Варто завантажувати свої наукові публікації до Електронної бібліотеки
НАПН України, оскільки це підвищить рейтинг науковця, установи, та
надасть  можливість  більше  своїх  публікацій  відобразити  у  профілі
Google Академії.  Представити  свій  науковий  доробок  у  світовому
освітньо-науковому просторі.

6. Оскільки  у  структурах  наукових  установ  НАПН  України  відбулися
зміни  (перейменування  відділів,  лабораторій,  об’єднання  відділів
тощо).  Варто  надіслати  назви  нових  відділів  двома  мовами  для
внесення  до  електронної  бібліотеки.  Та  відомості  для  об’єднання,
електронні  ресурси,  які  вже  були  прикріплені  до  «старих»  відділів,
вони так і залишаться.

7. При поданні ресурсу англійською мовою Назву ресурсу, Анотацію та
Ключові  слова  потрібно  вносити  окрім  англійської  й  українською
мовою, заповнити відповідні поля.

8. При поданні збірника наукових праць потрібно у полі Автор вписати
назву  наукової  установи  (наприклад:  Колектив  авторів,  Інститут
проблем виховання НАПН) або вписувати всіх авторів збірника.

9. Офіційний URL повинен бути на саму статтю у форматі pdf, doc, rtf…
10.При поданні Тез потрібно обов’язково подати Анотацію (1 реченя), та

ключові слова.
11.Для  кожного ресурсу, що подається  українською мовою,  обов’язково

потрібно  вказати  назву  англійською,  додатково  російською  –  за
бажанням автора.


