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Престиж, привабливість, важливість і потреба бібліотеки, її 

конкурентноздатність безпосередньо залежать від переліку та якості 

віртуальних сервісів і комфортності користування ними. Як сама 

бібліотека, так і її сервіси мають бути доступними та зручними для 

всіх груп і категорій користувачів.  Саме відповідні організаційні та 

технологічні нововведення на основі аналізу змін у сфері читацьких 

інтересів і потреб покращують роботу бібліотеки та підвищують її 

імідж і вплив.

Сучасні віртуальні сервіси значно розширюють можливості 

просування бібліотечних ресурсів в інтернет просторі, а також в 

цілому сприяють створенню привабливого іміджу бібліотеки.

Перевага віртуального обслуговування полягає в тому, що 

користувач може отримати необхідну інформацію з будь-якого місця і з 

будь-якого пристрою, що має вихід в Інтернет, та у будь-який зручний 

для нього час.



 Веб-сайт, за допомогою якого впроваджені різноманітні 
сервіси.

 Електронний каталог – потужний інформаційний ресурс.

 Повнотекстова база комплексів навчально-методичного 
забезпечення ЗВО.

 Електронний читацький квіток.

 Попереднє замовлення літератури.

 Попередній запис до бібліотеки.

 Довідкова служба. 

 Визначення індексів УДК і кодів JEL Classification.

 … та інше…



Основними функціональними блоками сайту наукової бібліотеки 

Харківського національного університету радіоелектроніки (НБ 

ХНУРЕ) є: каталог електронних ресурсів та друкованих видань, 

особистий кабінет користувача, довідкова служба, комплекси 

навчально-методичного забезпечення (КНМЗ), електронний архів 

ХНУРЕ, спеціалізовані розділи  Науковцям, Студентам, Колегам тощо. 

Кожен функціональний блок є складною інформаційною підсистемою.

https://lib.nure.ua/


Електронний каталог (ЕК) наукової бібліотеки ХНУРЕ – є одним з 

найбільш затребуваних ресурсів бібліотеки. Виртуальні послуги, які 

надаються за допомогою ЕК, дозволяють підвищити ефективність 

науково-освітнього процесу університету, здійснити інформаційне 

забезпечення наших користувачів. Цей бібліотечний сервіс активно 

затребуваний як для пошуку інформації, так і для розв'язання 

формальних питань: акредитації й ліцензування спеціальностей, 

атестації університету, книгозабезпеченності спеціальностей, 

дисциплін, кафедр. 

https://lib.nure.ua/catalog


На сьогоднішній день у базі КНМЗ налічується  2115 документів.

Доступ до повних текстів ресурсу здійснюється за допомогою номера 

читацького квітка або корпоративного акаунту та паролю. Звіт про 

наявність комплексів навчально-методичного забезпечення кафедр 

відповідно до розробленої форми надається кафедрами до навчально-

методичного відділу ХНУРЕ й відділу ліцензування, акредитації та 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти з метою контролю й 

систематизації КНМЗ в університеті.



Перевага віртуального квитка полягає в
тому, що його неможливо втратити.
Інформація про читача вноситься в
бібліотечну систему, іншими словами,
оформлюється електронний формуляр
читача. Після реєстрації на сайті
бібліотеки, читач отримує можливість
увійти в особистий кабінет, де і
знаходиться віртуальний квиток. По суті,
це електронна форма звичного паперового
квитка зі штрихкодом. Отримати ВКЧ
можна безкоштовно, скачавши його в
смартфон або ноутбук. Ця технологія є
перспективною, оскільки дає масу
зручностей для споживача, знижує його
витрати і витрати університету на
закупівлю устаткування та витратних
матеріалів.



Дана послуга дозволяє зробити попереднє замовлення літератури з

фонду бібліотеки та отримати його в обраних місцях без 

додаткового очікування.

✔ Використовувати послугу попереднього замовлення літератури

можуть лише користувачі, які зареєстровані на сайті Наукової

бібліотеки ХНУРЭ.

✔Для замовлення літератури необхідно зробити:

Крок 1. За допомогою електронного каталогу знайти бажану

літературу та нажати кнопку «Замовити».

Крок 2. У разі появи форми «Авторизація» ввести e-mail або

номер читацького квитка та пароль.

Крок 4. У вікні «Оформлення виданого документа» вибрати

місце видачі та натиснути «Підтвердити».

✔ Після оформлення замовлення користувач може переглянути

інформацію про його стан в особистому кабінеті в розділі

«Замовлення» на сайті бібліотеки.

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


До наукової бібліотеки ХНУРЕ  можна записатися  за допомогою 

форми. Послуга знаходиться у стадії впровадження окремих 

елементів, наприклад,  відеозв’язка. 



Довідкова служба – це онлайнова інформаційна служба, яка надає 

довідки за разовими запитами віддалених користувачів, є 

загальнодоступною і безкоштовною для всіх категорій користувачів 

бібліотеки. Відповіді на запити виконують співробітники бібліотеки 

відповідно категорії питання. Також за допомогою служби 

користувач має змогу відправити запит на визначення індексів УДК  

і кодів JEL Classification. 

https://lib.nure.ua/support
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