
Основи інформаційної культури 
Практичне заняття № 1

Інформаційні технології в бібліотеці

Віртуальні сервіси та електронні колекції

наукової бібліотеки ХНУРЕ

Тема 1:



Наукова бібліотека Харківського національного
університету радіоелектроніки – сучасний центр
інформаційного забезпечення освітнього та науково-
дослідного процесів закладу вищої освіти.

Бібліотека щорічно надає послуги своїм
користувачам очно та у віддаленому режимі, 
забезпечує доступ до 670 тис. одиниць на 
паперових носіях, 26 тис. повнотекстових документів
з електронної бібліотеки та більше 60 тис. видань зі
світових баз даних і колекцій, а також до ресурсів
власної генерації.



Адреса сайту : http://lib.nure.ua

http://openarchive.nure.ua/
http://lib.nure.ua/el-katalog
https://lib.nure.ua/texbook
https://www.facebook.com/groups/library.nure
https://www.youtube.com/channel/UCAc7ZZ4HifYwEtOGHIb3XKw/videos
https://lib.nure.ua/cul
http://catalogue.nure.ua/knmz/
https://lib.nure.ua/manual/
https://lib.nure.ua/trial/web-sci
https://lib.nure.ua/trial/scopus
https://www.instagram.com/library_nure/
https://lib.nure.ua/
https://t.me/nure_library
https://lib.nure.ua/trial/dostup-povn-bd-sd
https://catalogue.nure.ua/?dosearch=true&hasfile=true&sortby=author
https://lib.nure.ua/journals
https://www.linkedin.com/in/nb-knure-881474127/


Сайт наукової бібліотеки ХНУРЕ 
http://lib.nure.ua

https://lib.nure.ua/


https://lib.nure.ua/manual/

https://lib.nure.ua/manual/


Віртуальний квиток читача
Це електронна форма пластикової картки користувача

бібліотеки зі штрих-кодом та унікальним номером.
Картка є документом, який надає право користування усіма

фондами, інформаційними ресурсами та послугами НБ ХНУРЕ.

Як отримати? 

 Зареєструватися на сайті наукової бібліотеки (під час 
реєстрації використовувати електронну пошту в домені
nure.ua).

 Увійти в особистий кабінет.

 Завантажити віртуальний квиток читача на телефон або інший гаджет.

 Для користування послугами надати штрих-код працівнику наукової

бібліотеки.











Початок створення – 1992 рік

Програмне забезпечення:
з 1992р. по 2004р. – АІБС МАРК

з 2004р. – АІБС «УФД/ Бібліотека»

Кількість записів на 01.09.2021р. –

207541

http://lib.nure.ua/el-katalog

Електронний каталог НБ ХНУРЕ

https://lib.nure.ua/el-katalog


В НБ ХНУРЕ існують дві альтернативні пошукові сторінки 

Електронного каталогу
http://catalogue.nure.ua/ http://lib.nure.ua/catalog

Пошук здійснюється по єдиній базі даних, що відображає 
документи фонду бібліотеки (навчальні та наукові видання, 

комплекси навчально-методичного забезпечення, журнали, 
художню літературу та інші документи).

Сторінки відрізняються деякими функціональними можливостями

https://catalogue.nure.ua/
https://lib.nure.ua/catalog




На web сторінках Електронного каталогу є 
можливість:

 здійснити пошук документів за багатьма параметра-
ми (автор, назва, рік видання, тема тощо),
 отримати довідки про джерело інформації
(бібліографічний опис, кількість примірників, місце його
зберігання, наявність примірників на даний час у фонді,
існування електронної копії),
 переглянути свій електронний читацький формуляр,
з історією замовлень та видач,
 створити список документів за результатами пошуку.



Особливістю Електронного каталогу 
НБ ХНУРЕ є зв'язок з колекцією

цифрових версій документів 
"Електронна бібліотека“, 

яка налічує майже 26 тисяч документів.

Завантажити електронні версії видань
мають можливість тільки співробітники та
студенти ХНУРЕ після реєстрації на сайті
наукової бібліотеки.

https://catalogue.nure.ua/?dosearch=true&hasfile=true&sortby=author


Відео-інструкції
по роботі з

Електронним
каталогом  

https://lib.nure.ua
/video-instruc

Електронний
каталог НБ 

ХНУРЕ

Пошукові
можливості

електронного
каталогу НБ 

ХНУРЕ

Тематичний
пошук за 

допомогою
класифікаторів

Результати
пошуку в 

електронному
каталозі НБ 

ХНУРЕ

Як скачати
ресурс з

"Електронного
каталога"

Як користуватися пошуковими можливостями електронного каталогу 

НБ ХНУРЕ  дивись Розділ “Відеоінструкції” на сайті бібліотеки.

Відеоролик
«Електронний каталог НБ ХНУРЕ»

https://www.youtube.com/watch?v=mCAQYWS6Fnw

https://lib.nure.ua/video-instruc
https://www.youtube.com/watch?v=mCAQYWS6Fnw


До Комплексів навчально-методичного
забепечення (КНМЗ) увійшли надані

представниками кафедр в електронному вигляді
робочі програми, конспекти лекцій, методичні
вказівки до лабораторних, практичних,
самостійних робіт, контрольні завдання,
екзаменаційні білети до різних дисциплін, що
вивчаються в ХНУРЕ .

http://catalogue.nure.ua/knmz/

http://catalogue.nure.ua/knmz/


Можливість пошуку



Щоб мати можливість завантажувати документи авторизуйтесь на сайті



http://openarchive.nure.ua/

ElAr KhNURE (Electronic Archive of
Kharkov National University of
Radioelectronics) є одним з ресурсів 
репозитарної форми зберігання 
наукових та навчально-методичних 
матеріалів співробітників ХНУРЕ .

http://openarchive.nure.ua/




https://lib.nure.ua/support

https://lib.nure.ua/support


https://lib.nure.ua/nov/eluprav

https://lib.nure.ua/nov/eluprav


https://lib.nure.ua/services/udk

https://www.youtube.com/watch?v=piMx4tujUFs

Відеоролик
“Визначення індексу УДК. 

Послуги НБ ХНУРЕ”

https://lib.nure.ua/services/udk
https://www.youtube.com/watch?v=piMx4tujUFs


https://lib.nure.ua/services/ordering

https://lib.nure.ua/services/ordering


Єдина картка читача бібліотек ЗВО м. Харкова є пластиковою
карткою зі штрих-кодом, яка є персональною карткою читача,
містить відомості про нього і номер реєстрації в
автоматизованій бібліотечній системі.

Картку можна отримати у відділі реєстрації користувачів,
к. 440.

Проєкт "Єдина картка читача бібліотек ЗВО м. Харкова"
передбачає доступ до фондів та електронних ресурсів
шляхом безкоштовного обслуговування в читальних залах
бібліотек закладів вищої освіти, які приєдналися до проєкту.

Список бібліотек-учасниць

https://lib.nure.ua/about/docs-rules/ed-kart/bibl-uch

https://lib.nure.ua/about/docs-rules/ed-kart/bibl-uch


https://lib.nure.ua/virtualnij-zapis

https://lib.nure.ua/virtualnij-zapis


https://lib.nure.ua/services/digitization

https://lib.nure.ua/services/digitization


https://lib.nure.ua/collections/bibl-prod

https://lib.nure.ua/collections/bibl-prod


https://lib.nure.ua/kultura/v-expo

https://lib.nure.ua/kultura/v-expo


https://lib.nure.ua/kultura/literary-salon

https://lib.nure.ua/kultura/literary-salon


https://lib.nure.ua/texbook

https://lib.nure.ua/texbook


https://lib.nure.ua/video-instruc

https://lib.nure.ua/video-instruc


Запрошуємо вас підписатися на
офіційні групи нашої бібліотеки у
популярних соціальних мережах,
щоб завжди залишатися в курсі
подій, що відбуваються у нас.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/library.nure
Instagram: https://www.instagram.com/library_nure/
Telegram: https://t.me/nure_library
Telegram- bot: @LibraryNureBot
Канал на YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCAc7ZZ4HifYwEtOGHI
b3XKw/videos 

https://www.facebook.com/groups/library.nure
https://www.instagram.com/library_nure/
https://t.me/nure_library Telegram- bot: @LibraryNureBot
https://www.youtube.com/channel/UCAc7ZZ4HifYwEtOGHIb3XKw/videos


Розвиток комп'ютерних і мережевих технологій дозволяє
бібліотекам на якісно новому рівні задовольняти інформаційні
потреби своїх користувачів.

Онлайнові сервіси сучасної університетської бібліотеки є
затребуваною формою обслуговування віддалених
користувачів в мережевому середовищі.

Представлення та популяризація онлайнових сервісів
бібліотеки у веб-просторі підвищує імідж університету та
зміцнює роль бібліотеки як активного учасника у формуванні
єдиного науково-інформаційного середовища закладу вищої
освіти.



*Ілюстративний матеріал презентації запозичений із загальнодоступних
ресурсів інтернету, що не містять вказівок на авторів цих матеріалів і будь-
яких обмежень.
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mailto:liudmyla.vlashchenko@nure.ua
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