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РЕСУРСИ

• Наукова, навчальна та художня література, періодичні 
видання – opac.kpi.ua 

• Електронний архів освітніх та наукових матеріалів 
КПІ – ela.kpi.ua: повні тексти наукових статей, 
методичних посібників та рекомендацій, дисертацій 
та авторефератів тощо

• Наукометричні бази даних Web of Science та SCOPUS, 
реферативні та повнотекстові бази даних – на сайті

ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ

• Видача літератури в користування додому та швидке 
повернення книг через скриньку Book return

• Доставка книг з інших бібліотек України по 
міжбібліотечному абонементу

• Тематичний підбір літератури з фондів Бібліотеки 
КПІ, інших бібліотек та інтернету для статті, курсової, 
дипломної, дисертаційної та інших наукових робіт

• Визначення індексів УДК (універсальної десяткової 
класифікації) та авторського знаку для наукових робіт 

• Індивідуальні консультації з підтримки досліджень, 
орієнтація у пошукових системах для науковців, 
користування науковими сервісами та ресурсами

• Сервіс «Що почитати?». Індивідуальний та 
нешаблонний підбір художньої літератури, що 
здійснюється професійними бібліотекарями після 
заповнення коротенької анкети та надсилається на 
електронну пошту

• Довідка про ресурси та послуги бібліотеки для всіх 
охочих

ЗАХОДИ

• Наукові, освітні, науково-популярні та винахідницькі 
заходи, що відкриті для всіх. Від лекцій та тренінгів 
у студентському просторі «Бєлка» або вивчення 
мікроелектроніки в лабораторії «Лампа» до розмов 
про літературу та мистецтво. А ще – політехнізм, 
стартапи, цікаво про науку, ефективні комунікації, 
фінансова грамотність, графічний дизайн, управління 
проектами та багато інших тематик

• Простір (локація), супровід в організації та необхідна 
техніка, щоб провести власний захід, втілити ваші 
проекти та ідеї

https://opac.kpi.ua/
http://ela.kpi.ua/
https://www.library.kpi.ua/resources/databases/
https://goo.gl/forms/VUctCuDvC5ELTA9Q2


БІБЛІОТЕЧНІ ПРОСТОРИ

ПРОСТІР ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

• 6 320 м2 площі для індивідуальної та командної роботи
• 10 залів на 6 поверхах бібліотеки, відкритих для всіх
• Стаціонарні комп’ютери з доступом до інтернету
• Доступ до інтернету з власних ноутбуків чи  мобільних 

пристроїв через Wi-Fi 
• Студентський простір «Бєлка»  та Відкрита лабораторія 

електроніки «Лампа» 

Зелений
• Робота в групах
• Можна голосно розмовляти
• Можна говорити по телефону
• Можна їсти

Помаранчевий
• Робота в невеликих групах
• Можна пошепки розмовляти
• Телефон у віброрежимі
• Можна їсти

Червоний
• Індивідуальна робота
• Можна пошепки розмовляти
• Не можна говорити по телефону
• Не можна їсти
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ХОЛИ

ГРАФІК РОБОТИ

Читальні зали та Пункт книговидачі:

 Пн.-Пт.  9:00-19:00
 Сб.  9:00-17:30
 Нд.  Вихідний

• Холи бібліотеки відкриті до 22:00
• Під час сесій читальні зали працюють і в неділю
• У літній період, святкові та передсвяткові дні 

бібліотека обслуговує користувачів за спеціальним 
графіком

Докладніше про графік роботи читайте на сайті

Науково-технічна бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського  CC BY-SA 4.0

https://www.library.kpi.ua/work-hours/



