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В І Т А Н Н Я
2020 рік був для нашої Бібліотеки роком викликів, передусім, пов'язаних із
пандемією covid19 і карантином. Більшою мірою нам вдалося їх подолати. Ми
змогли організувати віддалену роботу кожного бібліотекаря з дому. Ми зробили
майже всі наші послуги дистанційними: і довідки, і консультації, і заходи, і екскурсії,
заняття для першокурсників з інформаційної грамотності. Ми навіть стали
відправляти читачам паперові книжки поштою. Що наші електронні ресурси
надпопулярні, ми знали. Та були вражені кількістю переглядів документів в ELAKPI –
майже 16 млн!

Практично вся діяльність, все життя Бібліотеки цього року пройшли в онлайні. У
ZOOMі ми провели конференцію «Стратегії розвитку бібліотек», як і святкування
Всеукраїнського дня бібліотек. Нам було не просто комунікувати на стратегічних
сесіях віддалено, але цей виклик ми також подолали, маємо наступний дороговказ
– Стратегію 2021-2025.

Зараз ми працюємо у змішаному форматі: підписати обхідні, взяти книжки на
абонемент ви можете і в Бібліотеці. Але нам дуже не вистачає вашого тихого
дихання та шелесту книжкових сторінок в читальних залах, звуку клавіш ноутів та
розмов у коворкінгах, серйозних дискусій та сміху на заходах, азартних вигуків та
стукання м'яча в настільному футболі, сонного сопіння у релакс-зонах… 

Ми дуже сумуємо за нашими читачами! І чекаємо на зустріч у реалі! Ми робили і
робитимемо надалі все можливе, щоб підтримати вас!

Ми вдячні всім, хто був з нами у цьому не простому 2020 році! Ми з надією і
впевненістю дивимося у майбутнє! Будьмо разом у 2021! 
Бібліотека КПІ – ваша точка опори!

Щиро,
Оксана БРУЙ
Директорка Бібліотеки КПІ
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Бібліотека КПІ – процесно-

орієнтований інтелектуальний,

комунікаційний, інноваційний центр,

визнаний університетською та

фаховою спільнотами, який гнучко

реагує на постійно змінні потреби та

очікування клієнтів

Задля інтегрування КПІ в світовий

науково-освітній простір створити і

розвивати длядослідників

Університету середовище, що сприяє

дослідженню, навчанню та

викладанню, через якісний

інформаційний супровід, сервісність та

комфортний фізичний і віртуальний

простір
Ми відкриті та доступні для всіх

Наші ресурси та послуги

відкриті в часі та просторі

Ми відкриті для спілкування із

користувачами та колегами

Ми любимо те, що ми

робимо

Ми поважаємо наших

користувачів та їхні права

і свободи

Ми поважаємо та

довіряємо один одному

Ми постійно шукаємо й

використовуємо всі

можливості для

вдосконалення нашого

професійного рівня

Ми завжди вчимося та

обмінюємося знаннями

Ми досліджуємо і

впроваджуємо інновації,

щоб покращити вже

існуюче та створити

краще

Ми вважаємо, що користувач
Бібліотеки є унікальним і
важливим
Ми швидко та адекватно
реагуємо на запити, потреби та
очікування користувачів
Ми створюємо та розвиваємо
комфортний простір для
навчання, дослідження, роботи
та взаємодії
Ми відповідальні за
дотримання наших зобов’язань
перед користувачами, за якість
наших ресурсів та послуг
Ми відповідальні один перед
одним

Ц І Н Н О С Т І
СЕРВІСНІСТЬ ТА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬВІЗІЯ

МІСІЯ

ВІДКРИТІСТЬ ТА ДОСТУПНІСТЬ

ДОСКОНАЛІСТЬ ТА
ІННОВАЦІЙНІСТЬ

ПОЧУТТЯ ТА ПОВАГА
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Р Е С У Р С И
У 2020 році наша команда

активно працювала над

формуванням актуальної

бібліотечної колекції – як

друкованої, так і електронної,

– аби забезпечити студентів,

викладачів та дослідників

Університету необхідними

інформаційними ресурсами

На 1 с�чня 2021 року фонд
Б�бл�отеки нал�чує 2 502 394

паперових прим�рник�в, з яких
п�дручник�в та навчальних
пос�бник�в – 952 315

прим�рник�в

Переглянути ус� видання, що є
в друкованому фонд�, можна в
е-каталоз� – http://opac.kpi.ua/

У 2020 році ми залучили до фонду

8 660 примірників / 5 108 назв.

Основні джерела нових

надходжень – дарунки, передані з

Університету, передплата та

придбання видань

«Задачи по общей физике» /

И.Иродов – 195 видач 

«Загальний курс фізики:

механіка, молекулярна фізика і

термодинаміка» / І.М. Кучерук –

187 видач

ДРУКОВАНИЙ ФОНД

ТОП-КНИГ 2020 
ЗА КІЛЬКІСТЮ ВИДАЧ



РІДКІСНІ ТА ЦІННІ ВИДАННЯ

Родзинка нашого книжкового

фонду – колекції рідкісних та

цінних видань, серед яких

чимало матеріалів іноземними

мовами, як-от англійською,

французькою, німецькою,

шведською, російською. Кожного

року ми розвиваємо наші

колекції, зокрема відшуковуємо у

багатомільйонному книгосховищі

«загублені» унікальні видання.

Більшість колекцій – це паперові

видання, ознайомитися з якими

можна у залі рідкісних і цінних

документів або у залі історії КПІ.

Також деякі колекції

представлені в е-каталозі, і ми

активно працюємо, щоб

максимально збільшити частку

віртуальних колекцій

Стародруки – зібрання

документів, що представляє

найстарішу та найціннішу

часину фонду від 1732 по 1850

рік видання. Налічує 100 назв та

167 примірників різної

тематики: від економіки, історії,

філософії до геології,

математики, хімії, фізики,

машинобудування та хімічної

технології. У 2020 році колекція

поповнилася 2 виданнями

Загалом маємо 11 великих

колекцій:

Мініатюрні видання –

зібрання книжок невеличкого

формату (10-14 см на 10 см),

яка становить історичну та

мистецьку цінність, як вид

поліграфічного мистецтва.

Нині налічує 539 назв, понад

580 примірників. Є видання

1937-2018 років. У 2020

колекція збільшилася на 180

примірників

Літографії – колекція

літографованих навчальних

посібників, що були

надруковані у невеликій

кількості, за кошти студентів

або викладачів. Ці видання є

унікальним зразком

поліграфічного мистецтва,

представляють історичну

цінність. В книгах збереглися

численні власницькі знаки і

написи, дарчі написи,

печатки, маргінальні написи

на сторінках, за якими можна

прослідкувати історію

побутування книги та інші

факти книжкової культури

конкретного періоду.

Колекція налічує 160 назв,

серед яких видання від сер.

ХІХ ст. до 1958 року



Бібліотека О.П. Бородіна –
колекція видань 1855-1898
років із бібліотеки видатного
інженера. Подарована
бібліотеці у 1898 році. Нині в
колекції 46 наукових та
навчальних видань з
аналітичної геометрії,
загальної механіки,
термодинаміки, геології-
метрології, гідравліки, хімічної
технології, загального
машинобудування,
залізничного будівництва та
транспорту, виробництва
чавуну і сталі

Довідкові видання – колекція

енциклопедій, словників,

довідників, лексиконів. Це

здебільшого багатотомні видання

від сер. ХІХ до пер. пол. ХХ ст.

Колекція налічує 330 примірників

Бібліотеки І.Г. Рекашева –

зібрання літератури з точних

наук, машинобудування 1804-

1897 рр. Книжкову колекцію

Рекашева – один із перших

викладачів нарисної геометрії в

Київській політехніці –

передано бібліотеці у 1898 році.

Нині налічується 76 назв

Бібліотека М.І. Коновалова –

колекція вченого-хіміка, декана

Хімічного відділення, завідувача

кафедри неорганічної хімії,

ректора КПІ 1902-1904 років.

Зібрання охоплює видання 1837-

1907 років: книги, брошури,

окремі відтиски, журнали, серію

статутів, програм, звітів і

протоколів різних навчальних

закладів і товариств. Нині

налічує 258 примірників. У 2020

колекція зросла на 20 видань

Бібліотека В.П. Іжевського –

колекція вченого-металурга,

професора кафедри металургії

Київської політехніки. Нині

налічує 110 примірників, серед

яких видання 1872-1916 років. За

2020 рік до колекції додано 30

примірників



Історія КПІ ім. Ігоря
Сікорського – колекція, що

охоплює історичні

матеріали та

фотодокументи, персоналії

(спогади, біографії,

мемуари вчених КПІ),

опрацювання (історичні

дослідження, нариси),

роботи викладачів

університету (наукові праці

та навчальні посібники),

матеріали з історії техніки,

матеріали наукових

конференцій та наукові

збірки робіт, меморіальні

бібліотеки, рукописні

архівні матеріали. Загалом

налічується приблизно 5

000 примірників. У 2020

році підколекція з

рукописними архівними

матеріалами збільшилася

на 260 примірників

Документи соціального
життя КПІ ім. Ігоря
Сікорського – зібрання

цікавих знахідок із книжок,

архівних матеріалів та

подарунків бібліотеці. Нині

налічує понад 400

одиниць сер. ХІХ ст. – 2020

року. У 2020 ми

започаткували підколекції

фотодокументів та

архівних матеріалів, з яких

понад 50 представлено в

е-каталозі

Книжкові знаки (провенієнції) –
колекція автографів, власницьких

знаків, печаток і штампів та

маргіналій в книжкових виданнях,

що зберігаються у фонді бібліотеки.

За 2020 рік понад 40 знаків

представлено на сторінці Цифрової

бібліотеки Київської політехніки



ELAKPI (електронний архів

наукових та освітніх матеріалів

КПІ ім. Ігоря Сікорського –

https://ela.kpi.ua) містить 33 562

документа, із них матеріалів у

відкритому доступі – 29 736

документів. 

За 2020 рік ми додали до е-

архіву 7 173 документа

14 245 статей з наукових

журналів

2 039 дисертацій та

авторефератів

922 звіти про науково-дослідні

роботи та анотовані описи

звітів про НДР

4 147 матеріалів конференцій,

семінарів тощо

6 376 навчально-освітніх

матеріалів

5 833 кваліфікаційні роботи

Всього в архіві розміщено: 

Загальна кількість переглядів

примірників користувачами в е-

архіві у 2020 році становить 

15 973 984, що на 9 535 926 більше,

як порівняти з 2019 роком

«Залучення міжнародних

партнерів до підвищення

стимулювання праці на

прикладі МПП «Ерідон» /

В.В.Іванченко та ін. – 7956

завантажень

«Реєстрація користувача та

розміщення матеріалів в

ELAKPI» – 7 220 завантажень

«Анатомія людини: Анатомія

внутрішніх органів» /

Н.Л.Бочкова – 5 486 завантажень

«Підвищення ефективності

транспортно-логістичної галузі.

Енергоефективність складських

приміщень» / С.П. Денисюк та ін.

– 5 484 завантажень

«Технології управління

персоналом» / О.А. Гавриш та ін.

– 5053 завантажень

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ 

ТОП-ЗАВАНТАЖЕНЬ 2020 
Е-АРХІВУ:



Електронні ресурси в режимі

дистанційного навчання

набувають особливої ваги. 

Тож у 2020 році ми

продовжували розвивати цю

частину своєї колекції

Було організовано доступ до

86 повнотекстових,

реферативних і

бібліографічних баз даних із

різних галузей знань, як

передплатних, так і відкритого

доступу

Також у 2020 ми тестували

повнотекстові та бібліографічні

бази даних наукових ресурсів

видавництв Wiley та

AccessEngineering

БАЗИ ДАНИХ

міжнародні наукометричні бази

даних Scopus та Web of Science

повні тексти журналів 1997-2020

рр., е-книг 2017 р. та ресурсів

відкритого доступу різних років

від видавництва Springer Nature

повнотекстова колекція

підручників видавництва «Центр

навчальної літератури» CulOnline 

повнотекстовікомерційні

ресурси від провідних

міжнародних видавництв, що

відкрили свої колекції для

інформаційної підтримки учнів,

студентів, викладачів, вчених на

період пандемії: Cambridge

University Press, Project Muse,

Association for Computing

Machinery, De Gruyter

Серед них:



П Л А Т Ф О Р М А
В І Д К Р И Т О Г О
Д О С Т У П У
Від 2014 року, з часу
підписання нашим
Університетом Мандату
відкритого доступу, ми
цілеспрямовано працюємо
над розвитком відкритої
науки (ВН) та відкритого
доступу (ВД) в КПІ. У 2020
році ми продовжували це
робити. Ми інформуємо та
активно пропагуємо
принципи ВН та ВД в
університетській спільноті.
Проводимо консультації,
освітні та навчальні заходи



У 2020 році в контексті розвитку

репозитарію якресурсу відкритого

доступу і поширення результатів

наукових досліджень Університету

ми навчали депозиторів

самоархівуванню, а також

розміщували матеріали

дослідників за їх дорученням. Так

у 2020 до архіву додано 7173

документи, з них шляхом

самоархівування – 3773 матеріали 

Ми розвиваємо

інституційний репозитарій

Університету – відкритий

електронний архів ELAKPI

ELAKPI – це інструмент

поширення досліджень

викладачів, студентів,

аспірантів та докторантів

Університету,

представлення їх здобутків

у міжнародному науковому

середовищі

Наразі архів містить 33 562

документи, з яких приблизно 90%

відкриті для усіх охочих з будь-

якого куточка світу. Інші 10%

доступні в локальній мережі

Університету, хоча для студентів

та працівників Університету

організували віддалений доступ

до цієї частини матеріалів

ВІДКРИТИЙ
ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ

ВІДКРИТЕ НАУКОВЕ
ВИДАВНИЦТВО

Ми співпрацюємо з

Видавничою службою URAN

у підтримці наукових

журналів та конференцій

Університету. Це і технічна

підтримка платформ OJS

(Open Journal Systems) та

OCS (Open Conference

Systems), на яких

функціонують видання, і

методична підтримка

редакцій наукової періодики

та оргкомітетів конференцій

у їхньому розвитку. І

журнали, і конференції є

виданнями ВД

Всього у 2020 році ми

підтримували 37 наукових

журналів відкритого доступу

та 74 відкриті конференції

Ми опанували платформу

Open Monograph Press, на

якій видаємо свої

електронні видання під

ліцензією Creative Commons



У 2020 році ми традиційно
підтримували студентів,
викладачів та науковців
нашого Університету,
допомагали їм зекономити час
і оптимально організувати
свої дослідження. Допомагали
знайти та отримати достовірні
джерела інформації.
Консультували та проводили
освітні заходи щодо цифрових
інструментів, оформлення
публікацій та вибору видання,
в якому краще їх опублікувати,
як розбудовувати свій
науковий імідж тощо. Також
ми здійснювали моніторинг,
аналіз та інформування про
публікаційну активність
дослідників Університету. І у
2020 році все це ми робили
переважно дистанційно:
телефоном, е-поштою та у
Zoom

забезпечення належної

ідентифікації авторів

Університету в міжнародному

науковому просторі 

доступ та ефективне

використання освітніх, наукових

вебресурсів та сервісів 

вибір видання для опублікування

результатів досліджень 

оформлення публікацій

відповідно до вимог вітчизняних

та міжнародних видань

визначення наукометричних

показників авторів відповідно до

баз даних наукових цитувань

Scopus, Web of Science

розміщення результатів наукових

досліджень в е-архівах відкритого

доступу 

актуалізація даних про

дослідників та їхній науковий

доробок у Google Scholar, Scopus,

Web of Science та системах

ідентифікації науковців ORCID та

ResearcherID

П І Д Т Р И М К А
Д О С Л І Д Ж Е Н Ь

Також у 2020 році ми
надавали консультації
для представників
редакцій наукових
періодичних видань,
організаційних комітетів
наукових конференцій
та проводили навчальні
заходи з актуальних в
контексті розвитку
академічного
видавництва тем

розміщення результатів

наукових досліджень в

ELAKPI

визначення факторів

впливовості наукових

журналів та прийняття

заявок від авторів

КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ
ДОСЛІДНИКІВ



створення профілю автора в
Google Scholar
коригування авторського
профілю в Scopus
створення ідентифікатора
ResearcherID на PUBLONS
реєстрація профілю
дослідника в ORCID
використання
бібліографічного
менеджера EndNote Online
та бібліографічного
менеджера та соціальної
мережі для науковців
Mendeley
реєстрація користувача та
розміщення матеріалів у
Zenodo та Figshare
пошук та вибір наукового
журналу для публікації
результатів дослідження

«Пошук інформації для
навчання, викладання,
досліджень та розвитку»
«Складники успішної
наукової діяльності:
співпраця, публікації,
гранти, презентація»
«Harvard Referencing Style
– міжнародний стиль
цитування та посилання в
галузі гуманітарних та
соціальних наук»
«Як шукати інформацію
для навчання та
досліджень у відкритому
доступі»
індивідуальні тренінги з
розміщення матеріалів в
ElAKPI

ОСВІТІН ЗАХОДИ ДЛЯ
ДОСЛІДНИКІВ

ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ
ДОСЛІДНИКІВ



Бібліотека активно задіяна в

університетському процесі

формування та розвитку

культури академічної

доброчесності

здійснювали пошук інформації

та перевірку інформаційного

контенту сторінки «Академічна

доброчесність» на сайті

Університету, де

представлено нормативно-

правові, регламентуючі

внутрішні документи, корисні

ресурси для розвитку культури

академічної доброчесності та

запобігання плагіату

презентували досвід

функціонування системи

запобігання академічному

плагіату в Університеті на

інтенсивному навчальному

вебінарі «Академічна

доброчесність онлайн.

Реальний досвід закладів вищої

освіти» від компанії Unicheck

Україна

організували челендж

#whyAcademicIntegrity

провели вебінар «Запобігання

академічному плагіату в

кваліфікаційних роботах

студентів»

А К А Д Е М І Ч Н А
Д О Б Р О Ч Е С Н І С Т Ь

надали понад 350 консультацій

для кафедр стосовно

використання антиплагіатної

системи 

здійснили технічну перевірку

на ознаки плагіату понад 110

видань 

забезпечували

адміністрування

університетського облікового

запису та підтримку в

актуальному стані бази

відповідальних осіб від

структурних наукових

підрозділів, створення

профілів в Системі та контроль

процесу розподілу сторінок

для перевірки на плагіат через

Систему виявлення збігів/

ідентичності/схожості Unicheck

взяли участь у проєкті

«Ініціатива академічної

доброчесностіта якості освіти» 

Впродовж 2020 року ми сприяли

розвитку культури академічної

чесності та запобігання плагіату:



П О С Л У Г И

У 2020 році нам вдалося
швидко трансформувати
наші послуги під онлайн-
формат, щоб убезпечити
наших користувачів під
час пандемії і водночас
максимально
задовольнити їхні
потреби. Тепер
користувачі Бібліотеки
можуть скористатися
більшістю послуг та
сервісів, не виходячи з
дому

( О Н Л А Й Н  /  О Ф Л А Й Н )

Усі охочі можуть звернутися до
бібліотекарів із будь-якими
питаннями у зручний для себе
спосіб – телефоном, поштою, у
чаті на сайті, Facebook, а ще у
нас з’явився чат у Telegram –
@KPI_Library_reference_bot. Ну
і фізично у Бібліотеці ;)

У 2020 ми надали нашим
користувачам 10 561 довідку та
4 604 консультації

Наші фахівці здійснюють
індивідуальний та
нешаблонний підбір художньої
літератури усім охочим щось
почитати. Аби отримати
пораду варто лише заповнити
коротеньку анкету на сайті

За 2020 рік ми отримали 111
листів. Рекомендували 333
книги

ЗАПИТАЙ БІБЛІОТЕКАРЯ ЩО ПОЧИТАТИ



Отримати видання з
фонду Бібліотеки можуть
усі зареєстровані
користувачі. Для цього
слід лише зробити
замовлення в е-каталозі
на свій формуляр, після
чого забрати його на
пункті книговидачі

наукових видань – 8 027

навчальних видань – 11 143

літературно-художніх

видань – 2 488

За рік ми видали 21 658

друкованих, з них:

Новина! У грудні з’явилася
нова послуга – «Книги
поштою», відтепер cтуденти,
викладачі та співробітники
Університету, які проживають
за межами Києва, можуть
замовити та отримати
книжки із фондів Бібліотеки
«Укрпоштою» та «Новою
поштою»

Стати користувачем
Бібліотеки можуть усі охочі
з будь-якого куточку світу.
Та щоб скористатися
ресурсами та послугами
бібліотеки, необхідно
зареєструватися в базі
користувачів, яка наразі
налічує 31 237 людину

У 2020 році до Бібліотеки
записалися 5 762 людини

ВИДАЧА ДОКУМЕНТІВ

РЕЄСТРАЦІЯ
КОРИСТУВАЧІВ



У нашому Центрі
інформаційної підтримки
освіти та досліджень
усі зареєстровані користувачі
можуть отримати
індивідуальну консультацію
для своїх досліджень з тієї чи
іншої теми. Навіть під час
карантину ми без зупину
консультували дослідників,
зокрема на платформі ZOOM

693 консультації з наукометрії
440 консультацій щодо
зведення профілів
412 консультацій щодо
розміщення матеріалів в
ELAKPI
350 з академдоброчесності
160 з визначення УДК

За рік ми надали 2 055
консультацій, з них:

КОНСУЛЬТАЦІЯ
ДОСЛІДНИКІВ



Якщо нашим користувачам
потрібні видання, що відсутні у
фонді Бібліотеки, ми організуємо
доставку цих документів з інших
бібліотек. Водночас користувачі
інших бібліотек можуть замовити
друковані видання із нашого
фонду через бібліотеку,
користувачами якої вони є

У 2020 році ми видали 273
примірника в межах
міжбібліотечного абонементу та
виконали 52 замовлення через
електронну доставку
документів

Також користувачі можуть
замовити та отримати е-поштою
цифрову копію статті, фрагменту
чи розділу книги з фондів нашої
Бібліотеки (зокрема і з е-
колекції) або інших бібліотек

Кафедри і факультети КПІ імені
Ігоря Сікорського можуть
отримати у нас інформацію про
ресурсне забезпечення
дисциплін для проведення
акредитації/ліцензування вищих
навчальних закладів за вимогою
Міністерства
освіти і науки України

За рік ми підготували 29 списків
та 612 джерел

Ми продовжуємо знайомити усіх
охочих із сучасним та минулим
Бібліотеки, її унікальним
архітектурним ансамблем, арт-
об’єктами, рідкісними та
цінними виданнями, сервісами
та послугами. Та відтепер, окрім
проведення традиційних
офлайн-екскурсій, які можна
замовити на сайті, у нас
з’явилася онлайн-екскурсія
Бібліотекою. Відео можна
переглянути на нашому каналі у
YouTube

У 2020 ми організували 17
офлайнових екскурсій

ДОСТАВКА ДОКУМЕНТІВ

СКЛАДАННЯ СПИСКІВ
ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ
АКРЕДИТАЦІІЇ ЗА ЗАПИТАМИ
ФАКУЛЬТЕТІВ ТА КАФЕДР

ЕКСКУРСІЇ



З А Х О Д И
У 2020 році ми

організували 365 заходів: 223

наукові, 22 науково-популярні

та 120 культурно-

просвітницьких. 211 заходів

були проведені з ініціативи

бібліотеки та 154 заходи були

ініційовані університетськими

підрозділами, студентськими

ініціативами, викладачами

університету, громадськими

організаціями та жителями

м. Києва. На заходах були

присутні 14 754 відвідувача

«Фантастичний курс» – цикл

лекцій про фантастику в

художній літературі. Лекції

читають фахівці Бібліотеки

КПІ – Євгенія Брезницька та

Ірина Філоненко. За рік ми

організували 3 лекції: «Рей

Бредбері та Роджер

Желязни», «Фентезі»,

«Фантастика ХХІ століття»

У 2020 році ми розвивали 

2 власні івент-проєкти:

«МузКлас» – цикл лекцій, які

знайомлять з головними

віхами класичної музики,

творами різних стилів та

жанрів, творчістю відомих та

маловідомих композиторів і

виконавців. Лектор –

фахівець Бібліотеки КПІ

Тетяна Жесткова. За рік ми

організували 5 лекцій,

присвячених творчості

Моцарта та Бетховена

БІБЛІОТЕКАРІ ЧИТАЮТЬ



Цьогоріч ми знайомили наших

користувачів із мистецтвом в

онлайн-форматі. Нам вдалося

створити 9 виставок, які

підіймали актуальні питання,

що хвилюють людство.

Найбільшу увагу привернули

віртуальні виставки «Вернісаж

вільних картин» та «Мистецтво

вічне з видань періодичних», а

також традиційна фотовиставка

до дня Небесної сотні «Хроніка

Майдану і АТО». Ще ми

організували 92 книжкові

виставки

ВИСТАВКИ



Бібліотека є місцем зустрічі

громадських та студентських

гуртків, реалізації творчих та

освітніх проєктів. У 2020 році

ми співпрацювали з 12

організаціями, разом з якими

проводили освітні та культурні

заходи:

«PostArt» – студентський

проєкт прихильників

мистецтва «Табія» – шаховий

клуб

«Що? Де? Коли?» –  гурток

поціновувачів

інтелектуальних ігор 

«Вечори поезії КПІ» –

поетичний клуб

«Лепорт» – літературна

платформа 

«Гармата» – філософський

гурток  

«Вечірня школа подорожей»

– спільнота досвідчених

мандрівників, які діляться

історіями своїх подорожей

та секретами їх успіху

«Університет» – туристичний

клуб, що популяризує та

розвиває спортивний

туризм

«BEST Kyiv» – міжнародна

студентська організація

«Пушкинская гостинная» –

клуб любителів творчості

О.Пушкіна

«Життєлюб» – спільнота

людей третього віку

«Футурум» – науковий гурток

Національного центру

«Мала академія наук

України»

ГУРТКИ ЗА ІНТЕРЕСАМИ



«Зміни клімату, сталий
розвиток та zerowaste» від Дарії

Чекальської – лекція про

значення зміни клімату для

окремої людини та людства в

цілому, рух Zero Waste,

концепцію сталого розвитку та

про те, що кожен із нас може

для цього зробити

«Zero waste і до чого тут
хробаки» від Олександри

Патлач – лекція із простими

лайфхаками, як застосувати

концепцію 5R та «zero waste»

напрактиці та компостувати

органіку вдома

Історичні студії «Think about it»
– цикл лекцій на теми:

«Видавнича індустрія Києва у

XIX - поч. XX ст.», «Фотографи і

фотографії старого Києва», «До

історії інженерної освіти»

Онлайн-марафон креативних
спільнот – фестиваль з

творцями 10 КПІшних спільнот

про їхню історію, ідеї,

цікавинки. Теми:

дайвінг,донорство, хімічні

лабораторії, поезія і

мистецтво…

«Як тестувалася перша в
Україні DIY ДНК-вакцина?» від

Дарії Данцевої – зустріч на тему

біохакінгу, в основі якого –

генна інженерія

«Акумулятори Маска та інші
супер-акумулятори» від Георгія

Сокольського – лекція про

історію відкриття і принцип дії

акумуляторів, лабораторні

розробки акумуляторів

наступних поколінь та про

екологічність

Зустріч із музикантом Дмитром
Шуровим – жива розмова із

солістом гурту Pianoбой

«Єдина Бібліотека: 40 років
будівлі» – подія, під час якої

учасники пригадали історію

розвитку Бібліотеки з моменту її

відкриття

«Загадкова планета Венера»
від Юліани Кузнєцової – лекція

про гарячу та яскраву

планету-«сестру» Землі, її

таємниці. Без дискусії «чи

можливе життя на Венері?» не

обійшлося 

«Подорож до Місяця» від

Юліани Кузнєцової – мандрівка

до нашого «нічного світила» з

подробицями про його інший

бік, цінність і користь для

землян, можливість існування

життя, колонізацію

ТОП-10 ЗАХОДІВ 2020



Конституції України

На День Конституції України

ми організували онлайн-

марафон читання Конституції

– основного документу

України, що декларує та

гарантує нам вільне та гідне

життя. Ми нагадали всім

охочим та пригадали самі, що

життя та здоров`я, честь і

гідність, недоторканність і

безпека людини в Україні

мають бути найвищою

цінністю

К О Н К У Р С И  Т А
Ф Л Е Ш М О Б И

У 2020 році в Бібліотеці
постійно відбувалися цікаві
акції – для привернення уваги
до читання, популяризації
життя в стилі еко. Ми
розігрували різні книжки,
нашу брендовану продукцію,
екотовари… Нашими
партнерами виступали
видавництва «Рідна мова»,
«BookChef», проєкт Rebag та
крамниця «OZERO»

Так, до Дня без поліетилену
в межах проєкту «Бібліотека
Eco-friendly» відбувся
розіграш комплекту книг
екологічної тематики. 
А ще ми започаткували
акцію #КнигуСтуденту –
кожен може долучитися і
подарувати Бібліотеці
книжку (чи не одну), яка
стане у пригоді КПІшникам

Акції, розіграші, флешмоби –

нестандартний та цікавий

спосіб привернути увагу

користувачів до важливих

тем

ПУБЛІЧНІ ЧИТАННЯ

РОЗІГРАШІ ПОДАРУНКІВ



До Всесвітнього дня
вишиванки ми підготували
відео, яке показало, що
попри неможливість
відсвяткувати цей день на
одній локації, вишиванка
зближує та нагадує – на
шляху до мети нас єднають
спільні цінності

В межах розвитку культури
академічної чесності та
запобігання плагіату ми
організували челендж
#whyAcademicIntegrity, що
зібрав думки студентів,
викладачів, науковців,
бібліотекарів та охочих
українців про те, чому вони
дотримуються та
популяризують цінності та
принципи академічної
доброчесності

ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

#whyAcademicIntegrity



Ц І К А В И Н К И  2 0 2 0
Кожного року ми досліджуємо

нові можливості, запускати щось

корисне для користувачів. 

У 2020 році нам також вдалося

реалізувати кілька ідей

Подкаст «Дивіться, хто

заговорив» – відверто-позитивні

і серйозно-жартівливі розмови

про Бібліотеку, її підрозділи,

послуги, історію, локації, новини

і події в аудіоформаті

Нарощуємо лінгвістичні скіли –

обираємо слово і публікуємо

його переклад різними мовами у

соцмережах

До Всеукраїнського дня

бібліотек ми підготували відео –

#РазомЗ, яке нагадало, що хоча

свято цього року відбувалося в

умовах необхідності фізичної

дистанції, але не меншою

потребою кожного з нас є –

соціальна згуртованість. Саме

тому Бібліотека КПІ незмінно

залишається поруч і працює

саме для вас. Щодня ми мріємо,

діємо і перемагаємо. Без меж.

Навіть в період обмежень

РУБРИКА #ПОЛІГЛОТ

ДИВІТЬСЯ, ХТО ЗАГОВОРИВ

ВІДЕО



Інсталяція «КОД» –

мистецька атракція

Бібліотеки, що поєднала

печерний живопис та

бінарний код, як приклади

інформації про навколишній

світ, закодованої людиною у

знаки. Як і книги, що містять

секретні ключі для тих, хто

здатен відшукати. Інсталяція

продемонструвала, що

комунікація поступово

змінює форму та

еволюціонує технологічно,

але символи та коди

залишаються в людській

підсвідомості завжди – від

палеоліту до сьогодні

У 2020 році Бібліотека

стала локацією для

короткометражного фільму «Між

рядків». Стомлений хлопець

Петя замовив у бібліотеці

«Екскурсію, яка проводиться з

любов’ю» i зустрів

гарну дівчину, яка надзвичайно

здивована – скільки ж дерев

довелося зрубати

через те, що хтось захотів стати

письменником. Екскурсія була

несподіваною та

занурила героїв та глядачів в

інший вимір – «між рядків»

КОД 

БІБЛІОТЕКА В КАДРІ



У 2020 році ми
реалізовували проєкти,
спрямовані на розвиток
віртуального, фізичного та
креативного середовища:
інформаційних ресурсів,
фізичного простору,
якісного освітнього контенту

П Р О Є К Т И

Ми підтримуємо тенденцію
свідомого споживання,
зменшення відходів та
поширення екозвичок на
власному прикладі. У
приміщенні Бібліотеки ми
розмістили додаткові
контейнери для роздільного
збору сміття, скористатися
якими можуть усі
відвідувачі. Також у межах
проєкту ми організовували
відкриті освітні заходи та
акції екологічної тематики,
опублікували низку
публікацій #eco_kpilibrary на
наших сторінках у соц.
мережах

Ми наповнювали цифрову
бібліотеку, на сторінках якої
будуть представлені оцифровані
рідкісні та цінні науково-технічні
видання, матеріали з історії
університету, наукові роботи
професорів і викладачів до
середини ХХ ст., збережені
архівні документи і документи
соціального життя КПІ ім. Ігоря
Сікорського. Наразі на сайті
цифрової бібліотеки
представлено 101 електронний
об’єкт: документи з історії
університету, фундаментальної
бібліотеки, наукові роботи В.Л.
Кирпичова та М.І.Коновалова.
Сайт електронної бібліотеки поки
що працює у тестовому режимі

Ми хочемо зробити
користування е-ресурсами
Бібліотеки максимально
зручним. Для цього
впродовж року ми
працювали над введенням в
експлуатацію пошукової
системи VuFind для
впровадження єдиної точки
доступу до всіх ресурсів
Бібліотеки (е-каталог, е-
архів, цифрова бібліотека,
бази даних)

ЄДИНЕ ПОШУКОВЕ ВІКНО

ЦИФРОВА БІБЛІОТЕКА
КИЇВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

БІБЛІОТЕКА ECO FRIENDLY



Ми віримо, що у кожного з нас

знайдеться «поличка» з

книжками, які надихнули на нові

звершення, допомогли стати

кращими у своїй діяльності. Та

іноді трапляється так, що подібні

книги немає де зберігати, або

вони лежать закритими на

поличці роками через

відсутність нових читачів. Саме

тому впродовж року ми

пропонували усім охочим

подарувати Бібліотеці свої

сучасні, цікаві та корисні

книжки, які стануть у пригоді

нашим користувачам

Наші освітні студії – це якісний
контент у комфортному
середовищі, відкрита освітня
платформа для змістовного
дозвілля. Вже рік, як відбулося
відкриття Освітніх студій Гретера
і Криванека, проєкту-переможця
Громадського бюджету 2. За цей
час ми організували в межах
проєкту 365 освітніх заходів
різної тематики та формату

Blender – центр змішаного
навчання для спільного
проходження онлайн-курсів,
проведення дискусій з
різних галузей знань.
PlayLab – змістовне дозвілля
для молоді у комфортному
просторі з інтелектуальними
настільними іграми, що
розвивають креативне
мислення та комунікації.
Протягом року разом із
Київським палацом дітей та
юнацтва ми працювали над
реалізацією проєктів-
переможців місцевого
конкурсу «Громадський
бюджет 3» – продовжуємо
шукати офіційний шлях
передачі обладнання до
Бібліотеки

ПОДАРУЙ СТУДЕНТУ КНИГУ

ОСВІТНІ СТУДІЇ ГРЕТЕРА І
КРИВАНЕКА

BLENDER ТА PLAYLAB



С П І В П Р А Ц Я
Ми завжди відкриті до
партнерства в межах
проєктів, освітніх заходів,
соціальних ініціатив,
формування актуальної
бібліотечної колекції, обміну
знаннями. Наша Бібліотека –
партнер багатьох
громадських та благодійних
організацій, культурних,
освітніх та наукових установ,
студентських ініціатив,
бізнес-компаній, інших
бібліотек

Спільнота Університету –
надійний незмінний партнер
Бібліотеки в усіх сферах – від
забезпечення основної
діяльності до впровадження
нових проєктів

У 2020 році спільно із
бізнес-організаціями,
громадськими діячами,
студентськими
ініціативами, експертами з
різних галузей знання,
бізнес-тренерами ми
організували низку
відкритих освітніх заходів –
від лекцій та майстер-
класів до фестивалів на
теми від біохакінгу до
архітектури

Кожного року ми співпрацюємо
із багатьма сучасними
українськими видавництвами,
щоб поповнювати фонд
Бібліотеки цікавими та
корисними виданнями з
актуальних тем. Передусім це
навчальна та наукова література,
але також і  художня,
мотиваційна література,
видання, що сприяють розвитку
різносторонньої особистості.
Окрім того, цьогоріч нам
вдалося організувати кілька
конкурсів для наших
користувачів, зокрема, спільно із
«Рідна мова» та «BookChef» ми
розіграли книжкові новинки
видавництв у соцмережах
Бібліотеки. Також ми отримуємо
чимало книжкових дарунків від
видавництв, організацій,
громадських діячів



Нашим незмінним
партнером є Українська
бібліотечна асоціація, з якою
ми спільно організували
нашу вже ІІ Міжнародну
науково-практичну
конференцію «Стратегії
розвитку бібліотек: від ідеї
до втілення». Також ми
співпрацюємо з багатьма
українськими та
зарубіжними бібліотеками в
межах проєктів, книгообміну,
соціальних ініціатив,
підвищення кваліфікації

В межах реалізації проєктів
Бібліотеки нашими
партнерами виступають різні
підрозділи Університету,
бізнес-організації, освітні та
культурні установи, бібліотеки,
зовнішні експерти... Завдяки
співпраці із Департаментом
молоді та спорту КМДА діє та
розвивається наш проєкт
«Освітні студії Гретера і
Криванека»

Відкрита наука, сучасна
освіта, академічна
доброчесність – підтримка
та розвиток цих важливих
напрямів можлива завдяки
спільним діям різних
установ – і Університету, і
зовнішніх організацій, як-
от «УРАН», «Unicheck», з
якими ми співпрацюємо
вже не перший рік

Ми вдячні кожному
нашому партнеру – за
всі спільні кроки,
поради, допомогу на
тому чи іншому етапі.
Разом ми зможемо все!



Н А У К О В А
Д І Я Л Ь Н І С Т Ь
У 2020 році ми здійснювали
наукову роботу Бібліотеки
в таких напрямах:
стратегічне управління
бібліотекою,
створення авторитетних
даних згідно з правилами
RDA, дослідження рідкісних
і цінних документів
бібліотеки, формування
інформаційної культури
студента-дослідника

Науковцями Бібліотеки
підтримувалася постійна наукова
комунікація з дослідниками
вітчизняної бібліотечної галузі,
рецензувалися магістерські
роботи за спеціальністю 27.00.03
(книгознавство,
бібліотекознавство,
бібліографознавство),
підготовлено чотири відгуки на
автореферати дисертаційних
досліджень на присудження
наукового ступеня кандидата
наук із соціальних комунікацій з
рекомендацією до захисту на
вчених радах Національної
бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського, КНУКіМ, ХДАК

Бібліографія праць
Михайла Захаровича
Згуровського – ректора
КПІ ім. Ігоря Сікорського,
доктора технічних наук,
професора, академіка НАН
України (станом на
30.01.2020 р.) / уклад. К.С.
Мошинська
Бібліографія праць Юрія
Івановича Якименка –
першого проректора КПІ
ім. Ігоря Сікорського,
доктора технічних наук,
професора, академіка НАН
України (станом на
20.03.2020 р.) / уклад. К.С.
Мошинська

Ми підготували хронологічні
покажчики з серії
«Бібліографії вчених
Київської Політехніки»:

ПОКАЖЧИКИ



Результати досліджень
наших працівників
представлено на 18
міжнародних та 
 всеукраїнських науково-
практичних заходах:
міжнародних науково-
практичних конференціях,
форумах та конгресах, що
відбулися в Україні (Дніпро,
Київ, Львів, Вінниця, Харків,
Полтава) та у Республіці
Білорусь. На перерахованих
заходах загалом
представлено 24 доповіді
про досвід роботи
Бібліотеки

Дарчі написи на сторінках видань з особистої бібліотеки
В.П.Іжевського (Л. Гунько )
Довідкові видання у фонді рідкісної і цінної книги (І. Литвиненко)
Науково-технічні видавництва Франції початку ХІХ ст. (на матеріалах
фонду РЦД НТБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) (М. Мірошниченко)
Стиль американської психологічної асоціації (APA style) : методичні
рекомендації (Ю. Левченко та ін.; наук. ред. Т. Ніжинська)
Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення : матеріали ІІ
Міжнар. наук.-практ. конф. 6-9 жовт. 2020 р. (О. Бруй, голов. ред.)

АБІС Koha та створення електронного каталогу в бібліотеках закладів
вищої освіти: програма навчального модуля підвищення кваліфікації
працівників бібліотек (І. Баньковська та ін.)
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії розвитку
бібліотек: від ідеї до втілення» (С. Барабаш)
Процес якісної інформаційної підтримки освіти та досліджень у
бібліотеці університету: рекомендації для впровадження моделі 

Університетська бібліотека в системі наукових комунікацій: програма
навчального модулю підвищення кваліфікації працівників бібліотек
(О.Бруй та ін.)

     (О. Бруй та ін.)

ПУБЛІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ



У 2020 році ми спільно з
Українською бібліотечною
асоціацією організували ІІ
Міжнародну конференцію
«Стратегії розвитку бібліотек:
від ідеї до втілення» в
онлайн-форматі. Під час
конференції обговорили
теоретично-методологічні
аспекти та практичний
досвід українських і
закордонних бібліотек зі
стратегічного управління

Акцентували на
безперервному
управлінському процесі,
налаштуванні бібліотеки як
системи, розробці та
реалізації дієвих стратегій
розвитку бібліотек у
сучасному мінливому світі,
бібліотечних трендах, що
стали відповіддю на
пандемію, змінах
інформаційної підтримки
дослідників, консультацій
користувачів, заходів
Бібліотеки, PR та HR-служби
Бібліотеки в умовах пандемії

різні країни – Україна,

Польща, Казахстан, Литва,

Білорусь 

різні міста – Київ та

область, Запоріжжя, Одеса,

Вінниця, Полтава,

Тернопіль, Харків,

Миколаїв, Львів, Суми,

Кропивницький,

Хмельницький,

Краматорськ, Дніпро

різні бібліотеки –

національні, публічні,

дитячі, шкільні, наукові,

університетські,

бібліотечно-інформаційні

центри

різні організації –

бібліотеки, посольства,

міністерства, благодійні

фонди, видавництва

Конференція об’єднала

спільною метою:

Нас було 170 унікальних

учасників конференції в

ZOOM

ВЛАСНА КОНФЕРЕНЦІЯ



К О М У Н І К А Ц І Ї
Ми зробили комунікації
невід’ємною частиною
діяльності Бібліотеки. Саме
тому активно розвиваємо
різні комунікаційні канали
для налагодження стійких
інформаційних зв’язків та
побудови діалогу зі своїми
користувачами та
партнерами

промоцію бібліотечних

послуг та сервісів

інформаційну підтримку

навчання та досліджень

висвітлення актуальних

для користувачів тем в

умовах пандемії та

фізичного

дистанціювання

У 2020 році основними

комунікаційними задачами

ми встановили:

Ми продовжували розвивати

та вдосконалювати сайт

Бібліотеки. Постійно

редагували та доповнювали

візуальний та інформаційний

контент для його розділів.

Здійснювали переклад

розділів сайту на англійську

мову. Розробили нову сторінку

сайту «Дистанційні послуги

бібліотеки» та дизайн

динамічної плашки з найбільш

актуальними новинами.

Вебсайт проєкту «Освітні
студії Гретера і Криванека»
відвідало 976 унікальних

користувачів, які здійснили 

1 126 сеансів з різних країн світу

У 2020 році вебсайт
відвідало  20 829
унікальних користувачів,
які здійснили 39 736
сеансів. Маємо 72 779
переглядів інформації від
користувачів з різних країн
світу



Канал  «Бібліотека КПІ / KPI
Library»
Кількість підписників каналу
– 1 800. У середньому кожну
публікацію переглядає 2 000
людей.
Канал  «Events Бібліотека
КПІ»
Кількість підписників каналу
– 1 021. У середньому кожну
публікацію переглядає 2 500
людей

Сторінка «Бібліотека КПІ /
KPI Library»
Кількість підписників
сторінки – 6 488 з різних
країн світу. В середньому
кожну публікацію
переглядає 3 000 людей,
вподобань за рік – 23 233,
поширень – 3 000

Сторінка «Events Бібліотека КПІ»
Кількість підписників сторінки –
253 з різних країн світу. В
середньому кожну публікацію
переглядає 114 людей, вподобань
за рік – 1156, поширень – 509

Кількість підписників профілю
«Бібліотека КПІ / KPI Library» – 1 576,
вподобань за рік – 3 120

FACEBOOK

До каналу Бібліотеки додали 12
відео. В середньому кожне
відео переглядає 250 користувачів

YOUTUBE

INSTAGRAM

TELEGRAM



Ще декілька років тому ми
почали розбудовувати в
Бібліотеці культуру відкритості і
довіри, тому важливим викликом
цього року стало не втратити її.
Ми перенесли в онлайн навчання
для працівників, щомісячні збори
і навіть щоденну неформальну
комунікацію працівників. Ми
намагалися підтримувати почуття
приналежності до спільноти
бібліотеки, відчуття, що тебе
приймають інші, прихильності і
підтримки, активно комунікуючи
один із одним через соцмережі

К О М А Н Д А
Бібліотека КПІ – це команда

об’єднаних спільними

цінностями та єдиною метою

фахівців

Особливої уваги заслуговує
захід «Запитай директорку»:
анонімно, працівники
бібліотеки задавали питання
пані Оксані; запитання були
як серйозні, такі що
стосуються розвитку
Бібліотеки, так і не дуже, на
зразок «як бібліотекарка
може стати власницею авто»

Ми рекомендували один
одному фільми на вихідні,
ділилися цікавими відео з
докарантинного життя
Бібліотеки, своїми
творчими роботами та
фотографіями домашніх
улюбленців



«КИНЬ ПОСИЛАННЯ НА ЗУСТРІЧ» або «А МИ СЬОГОДНІ ДЕ?»
Ц И Т А Т А  Р О К У :



В І Д Г У К И


