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Зазвичай ми видаємо звіт Бібліотеки КПІ в кінці

лютого. Напевно, якби ми встигли зробити це до

24 лютого, то моє вітальне слово було б іншим.

Про те, як ми розпочали реалізацію Стратегії

Бібліотеки на 2021-2025 рік. Як адаптувалися до

умов роботи в дистанційному форматі і надавали

всі послуги, і навіть розширили їхній спектр. Як

раділи, коли у вересні почалося змішане

навчання, і Бібліотека наповнилася життям. Лише

за вересень до нас завітало більше 40 000 людей.

Ми змінили свій графік роботи, щоб ви встигали

заходити онлайн на першу пару з Бібліотеки.
 Ми проводили живі екскурсії та заходи, але й онлайнові теж лишилися. У 2021 році життя у двох
форматах, наживо та онлайн, зміцнило свої позиції, і ми зрозуміли, що в цьому є свої переваги. Ми
успішно впоралися з викликами, які постали перед нами через Covid-19, і тільки збільшили наші
можливості у допомозі вам ефективніше навчатися, викладати, досліджувати. Ми будували плани на
2022 рік, і на початку квітня мали проводити міжнародну конференцію зі стратегічного управління

Та 24 лютого наше життя, як і життя всіх українців, розділилося на «до» і «після». Варварське
повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну, жорстока кривава війна, яка є
злочином проти людяності, змінили кожного з нас. І ми, кожен на своєму місці, боремося проти
російської агресії та робимо все, що можемо, щоб наблизити нашу перемогу. Наші бібліотекарі,
разом з усією спільнотою КПІ, працюють, щоб Університет жив та працював, навіть у цей складний
час. Усі наші послуги доступні для вас, хоча на період воєнного часу – дистанційно

Ми вдячні всім, хто зараз поруч! Бібліотека КПІ також поруч із вами! Адже зараз, як ніколи, важливо
підтримати один одного!

Ми з надією і впевненістю дивимося у майбутнє!  
Ми віримо в нашу перемогу, яку відсвяткуємо разом! У Бібліотеці! 
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КЛІЄНТИ ТА СЕРВІС

МІСІЯ

ВІЗІЯ. МІСІЯ
ВІЗІЯ

ЛЮДИ ТА КОМАНДА

РОЗВИТОК ТА
ІННОВАЦІЙНІСТЬ

СПІЛЬНОТА ТА
ПАРТНЕРСТВО

ВІДКРИТІСТЬ ТА
ДОСТУПНІСТЬ

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

ЦІННОСТІ

Бібліотека КПІ - інтелектуальна,

комунікаційна, інноваційна відкрита

платформа; надійний партнер

університетської та фахової спільноти у

розвитку освітньо-наукового

середовища

Ми поважаємо та довіряємо один

одному

Ми відповідальні один перед одним

Ми цінуємо внесок кожного

працівника Бібліотеки в реалізацію

стратегії

Ми сприяємо реалізації

професійного потенціалу кожного

працівника Бібліотеки

Ми – команда однодумців зі

спільним баченням, спільними діями

та спільними досягненнями

Ми постійно навчаємося,

вдосконалюємо наш професійний

рівень та обмінюємося знаннями

Ми проводимо дослідження і

впроваджуємо інновації

Ми дотримуємося екологічних

принципів та популяризуємо

свідоме споживання

Ми взаємодіємо зі спільнотою КПІ та

партнерами в реалізації екологічних

ініціатив та проєктів

Ми створюємо та розвиваємо

середовище довіри. Повага та

доброчесність є основою нашого

успіху

Ми об’єднуємо людей, сприяємо

розвитку спільноти та спонукаємо

до творення нових ідей

Ми розширюємо партнерські

відносини для досягнення спільних

цілей

Ми вважаємо, що кожен клієнт

Бібліотеки є унікальним і важливим

Ми швидко та адекватно реагуємо

на запити, потреби й очікування

клієнтів

Ми вдосконалюємо наші послуги

відповідно до потреб наших клієнтів

Ми орієнтовані на користувачів і

докладаємо всіх зусиль, щоб

створити комфортні умови для їх

навчання, дослідження та роботи

Ми відповідальні за дотримання

наших зобов’язань перед

користувачами, за якість наших

ресурсів та послуг

Ми робимо Бібліотеку доступною

та зручною для кожної людини

Ми робимо наші ресурси та

послуги максимально відкритими

Ми відкриті для спілкування з

користувачами, колегами та

партнерами

Бібліотека разом зі спільнотою КПІ та

для спільноти КПІ розвиває творче,

комфортне і безпечне середовище, що

сприяє дослідженню, навчанню та

викладанню й саморозвитку, з метою

розбудови дослідницького

університету світового рівня



ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ

ЗАВАНТАЖЕННЯ З Е-АРХІВУ

БІБЛІОТЕКА В ЦИФРАХ

ОСВІТНІ ЗАХОДИ

ДОВІДКИ / КОНСУЛЬТАЦІЇ

ФІЗИЧНІ ВІДВІДУВАННЯЗАРЕЄСТРОВАНІ КОРИСТУВАЧІ

БЮДЖЕТ ВИТРАТ

РЕКОРД:

ВІРТУАЛЬНІ ВІДВІДУВАННЯ

ДРУКОВАНИЙ ФОНД

ВИДАЧА ЛІТЕРАТУРИ
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РЕСУРСИ
У 2021 році ми продовжували

працювати над формуванням

актуальної друкованої та

електронної бібліотечних

колекцій, які забезпечують

спільноту КПІ необхідними

інформаційними ресурсами для

навчання та досліджень

На 1 січня 2021 року фонд

Бібліотеки налічує 2 488 919

паперових примірників, з яких

підручників та навчальних

посібників – 927 937

Переглянути усі видання, що є

в друкованому фонді, можна в

е-каталозі – http://opac.kpi.ua

У 2021 році ми залучили до фонду

17 642 примірники / 15 361 назву.

Основні джерела нових

надходжень – придбання та

передплата нових видань,

дарунки, передані з Університету

ДРУКОВАНИЙ ФОНД
Загальний курс фізики: механіка,

молекулярна фізика і

термодинаміка / І. М. Кучерук –

368 видач

Загальна та неорганічна хімія /  

 О. М. Степаненко – 192 видачі

Математика в технічному

університеті / І. В. Алєксєєва –

189 видач

ТОП-3 КНИГИ 2021 
ЗА КІЛЬКІСТЮ ВИДАЧ

http://opac.kpi.ua/


Із більшістю колекцій можна

ознайомитися у залі рідкісних і

цінних документів або в залі історії

КПІ ім. Ігоря Сікорського, чимало з

них представлені і в е-каталозі.

Загалом маємо 18 спеціальних

колекцій

У 2021 році Бібліотека

реалізовувала Програму роботи

з дарувальниками, що

спрямована на поповнення

бібліотечної колекції

актуальними виданнями через

залучення дарунків від

видавництв, книгарень, різних

організацій та благодійників

Серед мільйонів книжок нашої

Бібліотеки є чимало цікавих,

унікальних видань різними мовами,

що об’єднані в колекції рідкісних та

цінних документів, приватних

зібрань відомих учених. Щороку ми

розвиваємо ці колекції, створюємо

нові, коли відшуковуємо у

книгосховищі «загублені» унікальні

видання або отримуємо їх у

дарунок

У межах Програми кожен охочий

може подарувати бібліотеці

книгу/книжки, що сприяють

розвитку, отриманню нових

знань, змістовному дозвіллю, а

отже, будуть корисними для

наших

користувачів. У 2021 нам

подарували 913 видань

Ми активно співпрацювали з

видавництвами: організовували

книжкові виставки, різні

книжкові події, як-от «Таємна

книга» та «Щедрий вівторок,

проводили розіграші книжок,

флешмоби

Загалом за 2021 рік ми отримали в

дарунок 10 610 примірників

видань, що на 7876 одиниць

більше ніж у 2020 році

ПРОГРАМА РОБОТИ З
ДАРУВАЛЬНИКАМИ

СПЕЦІАЛЬНІ КОЛЕКЦІЇ



Бібліотека В. Л. Кирпичова –        

 3 видання

Бібліотека І. Д. Жукова –            

 38 видань

Бібліотека І. І. Рахманінова -      

 18 видань

Бібліотека В. В. Залуського –      

 33 видання

Бібліотека Ю. О. Листова –           

 4 видання

Бібліотека В. П. Іжевського –

долучили 94 видання та створили

віртуальну колекцію в ЕLAКPI,

нині колекція налічує 204 видання

На сьогодні маємо 9 колекцій

(серед яких 5 перших

започатковано у 2021 році), що

являють собою приватні

книжкові зібрання колишніх

ректорів та/або учених нашого

Університету й охоплюють

різногалузеві навчальні та

наукові видання:

Бібліотека І. Г. Рекашева –

поповнили 2 книжками,

колекція налічує 78 видань

Бібліотека М. І. Коновалова –

долучили 309 документів,

колекція налічує 567 видань

Бібліотека О. П. Бородіна –    

 46 видань

ПРИВАТНІ БІБЛІОТЕКИ



УНІКАЛЬНІ / ТЕМАТИЧНІ /
РІДКІСНІ ТА ЦІННІ

Періодичні видання КПІ ім.

Ігоря Сікорського – колекція

зросла на 118 примірників,

налічує 2114 видань

Мініатюрні видання –

зібрання книжок малого

формату (10-14 см на 10 см),

яке становить історичну та

мистецьку цінність як вид

поліграфічного мистецтва. Є

видання 1937-2018 років.    У

2021 колекція збільшилася на

15 видань, налічує 595

примірників, 554 назви

Книжкові знаки (провенієнції)

– колекція автографів,

власницьких знаків, печаток,

штампів та маргіналій у

книжкових виданнях, що

зберігаються у фонді

бібліотеки. До колекції

долучили 23 екземпляри

Історія КПІ ім. Ігоря

Сікорського – колекція, що

охоплює історичні матеріали

та фотодокументи,

персоналії (спогади,

біографії, мемуари вчених

університету), опрацювання

(історичні дослідження,

нариси), роботи викладачів

університету, матеріали з

історії техніки, матеріали

наукових конференцій та

наукові збірки робіт,

меморіальні бібліотеки,

рукописні архівні матеріали.

У 2021 році додали 67 видань,

колекція налічує 5969

примірників / 5335 назв 

Літографії – колекція

літографічних навчальних

посібників з унікальною

поліграфією, що були

надруковані у невеликій

кількості за кошти студентів або

викладачів. У 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

збільшилася на 9 видань, налічує

169 назв, серед яких видання від

сер. ХІХ ст. до 1958 року

Документи соціального життя

КПІ ім. Ігоря Сікорського –

зібрання цікавих знахідок із

книжок, архівних матеріалів та

подарунків бібліотеці. У 2021

році до підколекції

фотодокументів додали 105

записів в електронному каталозі



Загальна кількість переглядів

примірників користувачами в е-архіві

у 2021 році – 15 561 208

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ
ELAKPI (електронний архів

наукових та освітніх матеріалів

КПІ ім. Ігоря Сікорського –

https://ela.kpi.ua) станом на

кінець 2021 року містить 40 263

документи, із них матеріалів у

відкритому доступі – 36 437

документів

За 2021 рік е-архів збільшився на

6701 документ

14 782 статті з наукових

журналів

2258 дисертацій та

авторефератів

924 звіти про науково-

дослідні роботи та анотовані

описи звітів про НДР

5681 матеріал конференцій,

семінарів тощо

8032 навчально-освітні

матеріали

8586 кваліфікаційних робіт

Всього в архіві розміщено: 

https://ela.kpi.ua/


ПЛАТФОРМА
ВІДКРИТОГО
ДОСТУПУ
З року в рік ми цілеспрямовано

працюємо над розвитком відкритої

науки та відкритого доступу в

Університеті. У 2021 році ми

інформували та активно пропагували

принципи відкритої науки та відкритого

доступу в університетській спільноті,

проводили консультації, освітні та

навчальні заходи – як наживо, так і

дистанційно

Приблизно 90 % документів ELAKPI

відкриті для всіх охочих із будь-якого

куточка світу. Інші 10 % доступні в

локальній мережі Університету, хоча

для студентів та працівників

Університету ми організовували

віддалений доступ до цієї частини

матеріалів

У 2021 році в контексті розвитку

репозитарію як ресурсу відкритого

доступу і поширення результатів

наукових досліджень Університету ми

навчали депозиторів самоархівуванню,

а також розміщували матеріали

дослідників за їх дорученням

 

Так у 2021 до архіву додано 6701

документ, з них у спосіб

самоархівування – 4816 матеріалів

Ми розвиваємо інституційний

репозитарій Університету – відкритий

електронний архів ELAKPI – як

інструмент поширення досліджень

викладачів, студентів, аспірантів та

докторантів Університету,

представлення їх здобутків у

міжнародному науковому середовищі

– ela.kpi.ua

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 2021 році ми підтримували   

 36 наукових журналів відкритого

доступу та 84 відкриті конференції

Свої електронні видання ми публікуємо

на платформі Open Monograph Press

під ліцензією Creative Commons. Наразі

опубліковано 4 бібліографічні

покажчики і 1 методичне видання

http://ela.kpi.ua/
https://journals.kpi.ua/
http://journals.uran.ua/
http://conferences.uran.ua/
http://publish.kpi.ua/catalog


ПІДТРИМКА
ОСВІТИ І
ДОСЛІДЖЕНЬ

КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ
ДОСЛІДНИКІВ

Інформаційна підтримка освіти і

досліджень – наше незмінно актуальне

завдання. У 2021 році ми продовжували

розвивати сервіси дистанційного

обслуговування та працювали над

поліпшенням якості пошуку в сервісах

електронного каталогу. Проводили

освітні заходи, консультували

дослідників – як студентів, так і

викладачів – у питаннях доступу до

інформації, підбору інформаційних

ресурсів, вибору та ефективного

використання цифрових інструментів

підтримки наукової комунікації. Ми

допомагали розбудовувати науковий

імідж дослідників, займалися

моніторингом і аналізом публікаційної

активності окремих науковців та цілих

структурних підрозділів. Уже

традиційно наші консультації

надавалися і дистанційно, і наживо

Доступ та ефективне використання

освітніх, наукових вебресурсів та

сервісів

Забезпечення належної

ідентифікації авторів Університету в

міжнародному науковому просторі 

Визначення індексу УДК до

кваліфікаційних робіт, статей та

наукових видань

Оформлення публікацій відповідно

до вимог вітчизняних та

міжнародних видань

Визначення показників впливовості

наукових журналів 

Вибір якісного видання для

публікації результатів досліджень 

Визначення основних

бібліометричних показників авторів

відповідно до баз даних наукових

цитувань Scopus, Web of Science,

Google Scholar

Поширення 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

Розміщення результатів наукових

досліджень в ELAKPI



«Відкрита наука. Відкритий

доступ. Відкриті дані»

«Vancouver style –

міжнародний стиль

цитування та посилання в

наукових роботах»

«Як знайти інформацію для

навчання та досліджень у

відкритому доступі»

«Чистий» четвер:

актуалізуємо авторські

профілі»

«Відверто про індекс Гірша»

«Аспірант питає – бібліотека

відповідає»

«Перевірка академічних

текстів на ознаки плагіату»

«Бібліографічний менеджер:

формування власної

бібліотеки та доброчесне

використання джерел»

«APA Style – міжнародний

стиль цитування

Американської психологічної

асоціації»

Ми проводили лекції з

інформаційної грамотності

для студентів-

першокурсників

Ми викладали дисципліни

«Академічна доброчесність»

та курс підвищення

кваліфікації науково-

педагогічних працівників

«Академічна доброчесність»

(спеціальність «Публічне

управління та

адміністрування») на базі

НМК «Інститут

післядипломної освіти»

ОСВІТНІ ЗАХОДИ ДЛЯ
ДОСЛІДНИКІВ

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

У 2021 році також було започатковано

моніторинг та аналіз публікаційної

активності науковців Університету за

п’ятирічний період (2016-2020), оскільки

наукова успішність саме за такий

часовий проміжок враховується

світовими рейтингами університетів

QS World University Rankings, Times

Higher Education. У 2021 році ми

детально проаналізували інженерні та

комп’ютерні науки, матеріалознавство,

фізику, астрономію та математику – з

цих галузей опубліковано найбільшу

кількість праць у виданнях, що входять

до міжнародних баз даних наукових

цитувань Scopus та Web of Science



Традиційно Бібліотека сприяє

процесам формування та розвитку

культури академічної доброчесності в

Університеті

Провели технічну перевірку на

ознаки плагіату понад 100 видань

Здійснювали адміністрування

університетського акаунта в

Системі Unicheck, моніторинг його

використання відповідальними

особами за перевірку академічних

текстів та надали понад 400

консультацій з питань використання

системи 

Провели онлайновий інтенсив

«ДоброЧесне запозичення», що

складався з двох вебінарів:

«Текстові запозичення, оформлення

цитувань і посилань в освітніх та

наукових роботах» і

«Бібліографічний менеджер:

формування власної бібліотеки та

доброчесне використання джерел»

У 2021 році ми:

Спільно з Департаментом

навчально-виховної роботи,

Студентською радою, Профкомом

та Науковим товариством

студентів, аспірантів, докторантів

та молодих учених започаткували

відкритий діалог «ДоброЧесність:

цінності в щоденних вчинках». Було

проведено дві дискусії:

«Списування та необ’єктивне

оцінювання» та «Роботи на

замовлення»

Ініціювали другий відкритий діалог

– «ДоброЧесність: цінності в

щоденних вчинках. Роботи на

замовлення»

АКАДЕМІЧНА
ДОБРОЧЕСНІСТЬ



ЗАПИТАЙ БІБЛІОТЕКАРЯ

онлайн / наживо
ПОСЛУГИ
Більшість послуг Бібліотеки

доступні користувачам як

наживо, так і дистанційно. Які

послуги ми пропонуємо і як

ними скористатися – читайте на

сайті Бібліотеки, або

звертайтеся до нас у зручний

для себе спосіб

Усі охочі можуть звернутися до

бібліотекарів із будь-якими

питаннями у зручний для себе

спосіб – телефоном, поштою, у

чаті на сайті, у фейсбуку, чи

скористатися

@KPI_Library_reference_bot у

телеграмі. Ну і наживо у

Бібліотеці ;)

У 2021 ми надали нашим

користувачам 19 777 довідок та

3316 консультацій

Стати користувачем Бібліотеки

можуть усі охочі з будь-якого

куточка світу. Та щоб

скористатися ресурсами та

послугами Бібліотеки, необхідно

зареєструватися в базі

користувачів, яка наразі налічує

24 589 людей

У 2021 році до Бібліотеки

записалися 2274 людини

СТАТИ КОРИСТУВАЧЕМ 

В усіх холах та читальних залах

Бібліотеки для доступу до інтернету

користувачі можуть під’єднатися до

мережі Library із власних ноутбуків та

ґаджетів

1.3 – Тренінг-центр

4.2 – Зал періодичних видань

6.2 – Зал соціально-економічної та

художньої літератури

6.3 – Зал технічної літератури

6.6 – Зал дисертацій, авторефератів

та нормативно-технічної

документації

Стаціонарними комп’ютерами можна

скористатися у залах:

ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ /
КОМП’ЮТЕРІВ



ЩО ПОЧИТАТИ
Наші фахівці здійснюють

індивідуальний та нешаблонний

підбір літератури усім охочим щось

почитати. Аби отримати пораду

варто лише заповнити коротеньку

анкету на сайті 

У 2021 році ми надали рекомендації

прочитати 78 книг

Наші бібліотекарі складуть список

літератури (з паперових та

електронних джерел) за заданою

темою та надішлють вам е-поштою. 

У 2021 році ми склали й надіслали

користувачам 102 тематичні списки

Кафедри і факультети КПІ ім. 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 105 списків

літератури для акредитації освітніх

дисциплін

ТЕМАТИЧНІ СПИСКИ
ЛІТЕРАТУРИ



Наші користувачі можуть

замовити та отримати е-поштою

цифрову копію статті, фрагменту

чи розділу книги з фондів

Бібліотеки (зокрема і з 

е-колекції) або інших бібліотек

У 2021 році ми надіслали

користувачам 154 е-копії

документів

Е-КОПІЯ ЧАСТИНИ
КНИГИ/СТАТТІ

ВЗЯТИ КНИГУ
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 – 7096

навчальних – 15 700

літературно-художніх – 3521

За рік ми видали 26 317

друкованих книг, із них:

До того ж у нас є опція «Книга

поштою»: студенти та

працівники Університету можуть

замовити та отримати книжки із

фондів Бібліотеки «Укрпоштою»

та «Новою поштою»

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 2021 році в межах

міжбібліотечного абонементу ми

надали 212 примірників із фонду

Бібліотеки, з інших бібліотек

доставили 128 документів

ОТРИМАТИ КНИГУ З
ІНШОЇ БІБЛІОТЕКИ



Ми продовжуємо знайомити усіх

охочих із сучасним та минулим

Бібліотеки, її унікальним

архітектурним ансамблем, арт-

об’єктами, рідкісними та цінними

виданнями, сервісами та

послугами. Також, окрім

проведення традиційних

«живих» екскурсій, які можна

замовити на сайті, у нас є

онлайн-екскурсія Бібліотекою,

яку можна переглянути на

нашому каналі у YouTube 

У 2021 ми організували наживо

44 оглядові екскурсії

ВІДВІДАТИ ЕКСКУРСІЮ

У нашому Центрі інформаційної

підтримки освіти та досліджень усі

зареєстровані користувачі можуть

отримати індивідуальну

консультацію для своїх досліджень з

тієї чи іншої теми. Ми консультуємо і

наживо, і в зумі ;)

1118 з наукометрії

443 щодо зведення авторських

профілів

588 щодо розміщення матеріалів

в ELAKPI

495 з академічної доброчесності

186 з визначення УДК

1057 для представників редакцій

журналів та конференцій

За рік ми надали 3887 консультацій,

з них:

ОТРИМАТИ
КОНСУЛЬТАЦІЮ ДЛЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Студенти та працівники Університету

можуть замовити у нас визначення

індексу за Універсальною десятковою

класифікацією (УДК) та авторського

знаку на статтю, бакалаврську,

магістерську роботи, автореферат

дисертації, дисертацію, монографію

тощо

У 2021 ми визначили індекси для 

186 кваліфікаційних та наукових робіт

ВИЗНАЧИТИ ІНДЕКС УДК

https://www.youtube.com/watch?v=8qo4_Z7hr54
https://www.youtube.com/watch?v=8qo4_Z7hr54


БІБЛІОТЕКАРІ ЧИТАЮТЬ

У 2021 році ми організували 196 заходів:

93 наукові, 17 науково-популярні та 

86 культурно-просвітницьких

102 заходи були проведені з ініціативи

Бібліотеки та 94 заходи були ініційовані

Університетськими підрозділами,

студентськими ініціативами,

викладачами університету,

громадськими організаціями та

жителями м. Києва

Також організували 10 виставок та 44

екскурсії 

У 2021 році ми розвивали 4 власні

івент-проєкти, де лекції читають фахівці

Бібліотеки:

«Фантастичний курс» – цикл лекцій

про фантастику в художній літературі.

Лектори – Євгенія Брезницька та Ірина

Філоненко. За рік ми організували 

9 заходів

«МузКлас» – цикл лекцій, які

знайомлять з головними віхами

класичної музики, творами різних

стилів та жанрів, творчістю відомих та

маловідомих композиторів і виконавців.

Лектор – Тетяна Жесткова. За рік ми

організували 9 заходів

«Розповіді про життя старих

підручників» – новий цикл лекцій, що

висвітлює історію вітчизняної науки і

техніки, вищої технічної освіти, надає

доступ до унікальних історичних

документів, які зберігаються у

Бібліотеці. Лектор – Марина

Мірошниченко. За рік ми організували 

6 заходів

«Чайний клуб» – цикл лекцій, що

знайомить із соціальною історією чаю,

світовою чайною індустрією та всім, що

супроводжує споживання чайних

напоїв. Лектор – Марина

Мірошниченко. За рік ми організували 

 8 заходів

ЗАХОДИ



10 ЦІКАВИХ ЗАХОДІВ 2021
1.«Антарктика і станція “Академік

Вернадський”» – зустріч із

Денисом Пішняком, на якій

говорили про життя й роботу

дослідників у холодних умовах

полярних станцій

2.«Звідки взявся Старий Новий

Рік?» історія появи новорічного

свята, представлена Михайлом

Кальницьким

4. «Нордичний феномен “Більдунґ”

– вивчаємо разом» з модератором

Олександром Демарьовим – цикл

зустрічей з обговоренням книги

«Більдунґ. Нордичний секрет краси

та свободи»

3. «Археоастрономія» від

Юліани Кузнєцової – лекція про

астрономічні уявлення людей

давнини, пошуки і дослідження

древніх мегалітичних

обсерваторій, стародавніх

календарів і реставрацію

астрономічних спостережень 5. «Океан Життя» – розмова з

Юлією Іванчиковою про Південний

океан і його мешканців, як поїхати

в експедицію і вижити серед

нескінченних айсбергів і холодних

хвиль

https://www.youtube.com/watch?v=8EsxlfvyKxU
https://www.youtube.com/watch?v=ZlfQHIGrC3Y
https://www.youtube.com/watch?v=ZlfQHIGrC3Y
https://www.youtube.com/watch?v=eJuRVO0BptA


7. «Спасіння на водах» від

Костянтина Шевченка – тренінг

на тему, як врятувати життя,

якщо ти опинився у полоні стихії

8. «Пошуки життя в Сонячній

системі» від Юліани Кузнєцової

– лекція про можливе існування

життя за межами нашої планети

10. «ХХІ Всеукраїнський

диктант національної єдності»

– спільне написання щорічного

диктанту з української мови9. «Як компанії керують

інформацією?» від Тетяни

Фесенко – розглядали реальні

кейси про те, як не стати

дурнем, коли великі компанії

маніпулюють нами у кризових

ситуаціях

6. «Читаємо разом» – захід, під

час якого учасники по черзі

читали статтю Ніла Ґеймана про

бібліотеки, читання та людей, а

також «Споріднені душі» О. Генрі

Деякі записи заходів ми публікуємо

на нашому каналі у YouTube ;)

https://www.youtube.com/channel/UCdN2ZV7UYwrC6JYWWQLk8hA/playlists


У 2021 році Всесвітній день вишиванки

Бібліотека святкувала акцією водночас

і символічною, і глибоко практичною.

Зібравшись на подвір’ї у вишиванках ми

разом посадили калину – один із живих

символів України

День вишиванки

День Бібліотек

Національний тиждень читання

Після тривалого карантинного

затишшя, колективне та фізичне

святкування Всеукраїнського дня

бібліотек окрилило нас: ми

традиційно провели публічний звіт,

низку цікавих заходів та акцій для

наших користувачів. А девізом 

Дня Б 2021 став вислів «Бібліотека

жива»

Читати – модно, не кринжово! З такою

думкою ми долучилися до

Національного тижня читання, що

проходив 13-19 грудня, й упродовж

цілого тижня організовували цікаві

книжкові події для наших користувачів.

У програмі був «Фантастичний курс» і

«Таємна книга», читання вголос Ніла

Ґеймана, обговорення книги

«Більдунґ» та нордичного феномену

успішного суспільства, перегляд

екранізації книжки «Убити

пересмішника»

ЗНАКОВІ ПОДІЇ



КОНКУРСИ ТА
ФЛЕШМОБИ
В умовах навчання і роботи в режимі

онлайн флешмоби та конкурси набули

для нас особливого значення – ми стали

ще більше цінувати можливість зробити

щось разом, продемонструвавши свій

творчій підхід та небанальне бачення

РОЗІГРАШІ ДАРУНКІВ
У 2021 році у соціальних мережах

Бібліотеки ми продовжували проводити

розіграші дарунків: книг, різноманітної

брендованої продукції, екотоварів.

Нашими партнерами виступали

видавництва «Лабораторія» та

«BookChef», виробник екотоварів «VS

Thermal Eco Bag». Вже традиційно до

Міжнародного дня відмови від

поліетилену у межах проєкту «Бібліотека

ECO-friendly» ми зробили тематичний

розіграш під час якого визначили

переможця, який отримав екотовари та

книгу Білла Ґейтса «Як відвернути

кліматичну катастрофу. Де ми зараз і що

нам робити далі». Крім цього, з нагоди

Місяця цифрової грамотності ми у

партнерстві з «Дія. Цифрова освіта»

розіграли брендоване худі

#ЩЕДРИЙВІВТОРОК
Щедрий вівторок – міжнародний

благодійний рух, що заохочує робити

добрі справи та популяризує культуру

благодійності. І саме в межах такого

щедрого вівторка, 30 листопада, ми

закликали наших друзів, партнерів та

усіх небайдужих долучитися до акції

дарування книг у Всеукраїнський день

добрих справ! І книжкова скарбниця

Бібліотеки збільшилася на 39 цікавих

екземплярів

#THEHUMANRACE
Напередодні Всесвітнього дня

гуманітарної допомоги Бібліотека КПІ

долучилася до соціальної кампанії,

присвяченої підвищенню обізнаності

щодо зміни клімату, яку запустили ООН

спільно з додатком Strava. Ця кампанія

закликала людей зайнятися своїм

улюбленим видом фізичної активності,

загалом – виділити 100 хвилин на спорт

впродовж із 16 по 31 серпня. І ми з

радістю підхопили цю ідею – ми бігали,

плавали, ходили, їздили на велосипеді,

займалися східними єдиноборствами –

кожен охочий обрав своє спортивне

дозвілля



ЛІТАЙ, ЖИВИ З
БІБЛІОТЕКОЮ

#ЧИТАЄМОЛЕСЮ

#TAKEYOURDOG
TOWORKDAY

У межах Всеукраїнського дня бібліотек

ми запустили флешмоб «Літай, живи з

Бібліотекою» – кожен охочий міг

завітати до Бібліотеки о певній годині й

запустити свій паперовий літачок

разом з іншими, влаштувавши цілий

парад літачків. Незабутні враження та

емоції від спільної справи!

25 лютого відзначали 150 років з дня

народження Лесі Українки! І ми радо

долучилися до флешмобу

декламування поезії Лесі Українки, який

організував Департамент молоді та

спорту м. Києва спільно з вищими

навчальними закладами. Наші студенти

зворушливо зачитували й заспівували

вірші поетеси, а ми їх публікували на

сторінках Бібліотеки

Вже традиційно ми долучилися до

флешмобу #візьмисобакунароботу. 

25 червня наші працівники взяли с

собою до Бібліотеки своїх чотирилапих

друзів



ЦІКАВИНКИ
Кожен наш рік сповнений новими

досягненнями, реалізованими мріями,

корисностями та цікавинками для

наших користувачів. У 2021 році нам

також вдалося реалізувати кілька ідей

та планів

2021 – перший рік нової Стратегії

Бібліотеки. Стратегії, яку ми

розробляли та обговорювали онлайн, в

якій зафіксували усі наші плани з

усебічного розвитку Бібліотеки.

Попереду багато роботи, багато змін, і

багато хорошого! А ми маємо красиву

надруковану Стратегію, з е-версією

якої кожен може ознайомитися в 

е-архіві

Новий відеопроєкт «Що читати» ми

започаткували спільно з КПІмедіа. В

ньому КПІ-шники розповідають про

книжки, що вплинули на їхню

свідомість. Приємного перегляду на

нашому YouTube-каналі й подальшого

читання (усі книжки доступні у

бібліотеці)!

Наші бібліотекарі почали виходити у

прямі ефіри, щоб розповісти нашим

користувачам про усі можливості,

які надає Бібліотека. Наразі доступні

для перегляду: «Бібліотека

досліднику. Хочете мати більше часу

на дослідження – у Вас є бібліотека»

та «Бібліотека студенту. Навчання,

Дослідження. Дозвілля.

Самореалізація»НОВА СТРАТЕГІЯ

ЩО ЧИТАТИ

БІБЛІОТЕЧНІ СТРІМИ

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43215
https://www.youtube.com/playlist?list=PLotcMLgU7ila_O2bweZr-Wtb7fQzEjlk1
https://www.youtube.com/watch?v=p1Jbr8sFltA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=D2AQHX4usUs&t=7s


Наша Бібліотека вже має чималий

досвід зйомок у кіно, серіалах, кліпах та

рекламі. У 2021 найбільшу роль вона

зіграла у кліпі GUMA гурту ONUKA

Наша візитівка – інсталяції. Ми не

втомлюємося втілювати нові й нові ідеї, щоб

зацікавити наших користувачів. Тож,

інсталяції 2021: «Карта України», «Бібліотека

дарує крила», «Бібліотека жива»

БІБЛІОТЕКА В КАДРІ ІНСТАЛЯЦІЇ



Ми наповнювали цифрову бібліотеку –

dil.kpi.ua, на сторінках якої будуть

представлені оцифровані рідкісні та цінні

науково-технічні видання, матеріали з

історії Університету, наукові роботи

професорів і викладачів, документи

соціального життя 

КПІ ім. Ігоря Сікорського. Наразі на сайті

цифрової бібліотеки представлено

172 об’єкти

ПРОЄКТИ
У нас багато мрій і планів, що

спрямовані на розвиток віртуального,

фізичного та креативного середовища

для наших користувачів. І в 2021 ми

продовжили генерувати якісний

освітній контент, розвивати наші

інформаційні ресурси, створювати

комфорт у фізичному просторі…

ІНКЛЮЗИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
В БІБЛІОТЕЦІ КПІ
Ми хочемо, аби Бібліотека була

доступною та зручною у користуванні

для кожної людини, тож комплексно

підійшли до розробки InclusionLib,

докладний опис проєкту внесли до

Програми розвитку інклюзивного

навчання «Освіта без обмежень» у

КПІ ім. Ігоря Сікорського. За підтримки

Університету розпочали встановлення

зовнішнього пандусу

ЦИФРОВА БІБЛІОТЕКА
КИЇВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

ЄДИНЕ ПОШУКОВЕ
ВІКНО ІНФОРМАЦІЙНИХ
РЕСУРСІВ
Ми працювали над створенням єдиної

точки доступу до всіх е-ресурсів, які

пропонує Бібліотека, за допомогою

пошукової системи VuFind. Так наші

користувачі зможуть шукати

інформацію в е-ресурсах Бібліотеки

зручно та швидко - discovery.kpi.ua 

http://dil.kpi.ua/
https://discovery.kpi.ua/
https://discovery.kpi.ua/


ОСВІТНІ СТУДІЇ 
ГРЕТЕРА І КРИВАНЕКА
Наші освітні студії – це відкрита освітня

платформа для змістовного дозвілля,

навчання впродовж життя. Це проєкт-

переможець «Громадського бюджету

2018», що реалізується завдяки

співпраці із Департаментом молоді та

спорту КМДА. За рік ми організували

196 відкритих освітніх заходів  –

докладніше дивись розділ «Заходи»

Для нас важливо популяризувати

свідоме споживання та зменшення

відходів на власному прикладі.

Впродовж року ми організовували

освітні заходи та акції з екотематики

(зокрема до Дня без поліетилену),

поширювали публікації на екотему в

соцмережах, сортували папір та

пластик разом із користувачами,

працювали за принципом зеленого

офісу, обмінювалися речами в

колективі, взяли участь у соціальній

кампанії TheHumanRace

БІБЛІОТЕКА 
ECO FRIENDLY

КНИГУ СТУДЕНТУ
Кожен має свою «поличку» з книжками,

які вразили, надихнули, поліпшили

розуміння якоїсь теми… З року в рік ми

заохочуємо усіх ділитися з нашими

користувачами такими книжками,

поповнювати нашу бібліотечну

колекцію актуальною літературою з

різних галузей знань. І ми щиро вдячні

усім видавництвам, бізнес-організаціям,

благодійникам, які підтримують нас

книжковими дарунками. А щоб усім

було веселіше й цікавіше, ми

організовуємо заходи та конкурси.

Зокрема, у 2021 ми вперше

організували захід «Таємна книга», в

межах якого лідери думок, фахівці з

різних сфер подарували Бібліотеці

книги, які сприяли їхньому розвитку. Усі

подаровані видання ми загорнули в

екопапір, тож користувачі мали змогу

обрати собі книгу для читання не за

обкладинкою чи анотацією, а за

рекомендацією дарувальника



СПІВПРАЦЯ
Бібліотека КПІ завжди відкрита до

партнерства в межах проєктів, освітніх

заходів, соціальних ініціатив,

формування актуальної бібліотечної

колекції, обміну знаннями. Серед наших

партнерів чимало освітніх, наукових та

культурних установ, громадських та

благодійних організацій, студентських

ініціатив, бізнес-компаній, бібліотек з

різних куточків світу Один із найактуальніших напрямів

партнерської взаємодії – співпраця з

видавництвами, організаціями,

громадськими діячами, що спрямована

на поповнення бібліотечного фонду

цікавими та корисними виданнями. У

2021 році ми розпочали створення

Програми із залучення дарунків

сучасної літератури, у межах якої

продовжили розвиток проєкту «Книгу

студенту». Завдяки співпраці з

видавництвами, організаціями,

лідерами думок ми започаткували акції

«Таємна книга» та «Щедрий вівторок».

Також організовували виставки

книжкових новинок від видавництв-

партнерів, як-от «Наш Формат»,

«Новий Світ-2000», «Магнолія 2006»

Ми продовжили активно

співпрацювати з експертами з різних

галузей знання, громадськими діячами,

студентськими ініціативами, бізнес-

тренерами в межах організації

відкритих освітніх заходів різних тем та

форматів

Традиційно надійним партнером

Бібліотеки в реалізації проєктів та

ініціатив є підрозділи Університету.

Зокрема, у 2021 році з багатьма з них

ми плідно працювали над проєктом з

інклюзії

В організації заходів нашим

перевіреним партнером є

Департамент навчально-виховної

роботи (ДНВР) та Медіалабораторія



Незмінним партнером у питаннях

розвитку бібліотечної галузі є

Українська бібліотечна асоціація (УБА).

Фахівці Бібліотеки не лише брали

участь у заходах УБА як слухачі, а й

були експертами та тренерами,

зокрема в Антишколі університетських

бібліотекарів. Також у 2021 році

Бібліотека спільно з УБА розпочали

підготовку до проведення ІІІ

Міжнародної науково-практичної

конференції «Стратегії розвитку

бібліотек: від ідеї до втілення», яка

відбудеться у 2022 році

Бібліотека долучилася до партнерської

мережі хабів цифрової освіти,

створених у межах національного

проєкту з розвитку цифрової освіти

«Дія. Цифрова освіта». Завдяки цьому

кожен охочий може безоплатно пройти

навчання з цифрової грамотності на

комп’ютерах у читальних залах.

Бібліотека долучилася до

інформаційної кампанії, присвяченої

Місяцю цифрової грамотності, що

відбувся в межах проєкту «Дія.

Цифрова освіта» та провела у своїх

соцмережах конкурс, в якому було

розігране фірмове худі

У 2021 році Університет підписав

договір із Національною комісією зі

стандартів державної мови, згідно з

яким Бібліотека стала одним із

майданчиків для іспитів щодо володіння

державною мовою держслужбовцями.

Протягом 2021 року на базі Бібліотеки

відбулося 144 екзаменаційні сесії, у

яких взяли участь 1130 учасників

Ми щиро дякуємо кожному нашому

партнеру – за нові ідеї, спільні кроки,

поради, допомогу. Разом ми здійснимо

усі мрії!



КОМУНІКАЦІЯ
Ми розвиваємо різні канали комунікації,

адже для нас важлива взаємодія з

кожним нашим користувачем та

партнером. Ми є там, де й наша цільова

аудиторія, що сприяє ефективному

інформуванню, обслуговуванню та

діалогу

Впродовж року ми розвивали основні

канали Бібліотеки у Facebook,

Telegram, Instagram та на YouTube, а

також спеціалізовані канали – «Events

Бібліотека КПІ» у Facebook та

Telegram, на яких подається

інформація про освітні заходи

Бібліотеки. Новим каналом комунікації з

відвідувачами Бібліотеки стало

інформаційне табло, що функціонує в

холі 1 поверху з вересня 2021 року. На

наших каналах ми презентуємо свої

події та активності, просуваємо

бібліотечні сервіси та послуги

Протягом року ми працювали над

удосконаленням сайту Бібліотеки, щоб

зробити його більш зручним у

користуванні. Створили низку нових

розділів та рубрик, систематично

редагували та оновлювали візуальний

та інформаційний контент, здійснювали

переклад розділів сайту, щоб

представити їх англійською мовою

У 2021 році вебсайт відвідали 28 736

унікальних користувачів, які здійснили

50 028 сеансів. Налічується 106 943

перегляди інформації від користувачів

із різних країн світу

Кількість підписників сторінки

«Бібліотека КПІ / KPI Library» – 6934 з

різних країн світу. В середньому кожну

публікацію переглядає 3300 людей,

вподобань за рік – 11 081, поширень –

3008. Загальна кількість підписників

сторінки «Events Бібліотека КПІ» – 398

Блог «Стародруки Київської

політехніки» відвідали 1490 людей.

Кількість учасників групи «Стародруки

Київської політехніки» – 442

САЙТ FACEBOOK

https://www.library.kpi.ua/
https://www.facebook.com/LibraryKPI/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/librarykpi.events
https://oldbookskpi.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/1648243738773490


До каналу «Науково-технічна

бібліотека ім. Г.І. Денисенка» додали 

40 відео. В середньому кожне відео

переглядає 50 користувачів

TELEGRAM

INSTAGRAM

YOUTUBE

ЗАСОБИ МАСОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ 

Кількість підписників каналу

«Бібліотека КПІ / KPI Library» – 1940. 

У середньому кожну публікацію

переглядає 6500 людей. Загальна

кількість підписників каналу «Events

Бібліотека КПІ» – 495

Кількість підписників профілю

«Бібліотека КПІ / KPI Library» – 1686,

уподобань за рік – 3880
Протягом 2021 року у ЗМІ вийшло 

16 публікацій про Бібліотеку. Матеріали

присвячено діяльності Бібліотеки, її

проєктам та заходам. У низці статей

Бібліотека згадується як локація.

Інформація поширювалась різними

каналами комунікації: телевізійна

програма новин «ТСН», канал «Дом»,

видання «Фокус», «Хмарочос», «НВ»,

«Vogue», «depoКиїв», «comments.ua»,

газета «Київський політехнік»

https://www.youtube.com/channel/UCdN2ZV7UYwrC6JYWWQLk8hA?view_as=subscriber
https://t.me/kpi_library
https://t.me/events_KPILibrary
https://www.instagram.com/kpi_library/


Відповідно до нової Стратегії

Бібліотеки на 2021-2025 роки ми

продовжуємо розвивати наукову

діяльність, спрямовану на практичне

впровадження її результатів у свою

повсякденну роботу. У 2021 році

напрями наукових досліджень

охоплювали: особливості стратегічного

управління бібліотекою, створення

бібліографічних даних згідно з

правилами RDA, тенденції розвитку

сучасних міжнародних стандартів

створення е-каталогів, особливості

фонду рідкісних та цінних документів,

історію формування фонду бібліотеки,

проблеми інформаційної грамотності

дослідника

НАУКОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ

Фахівці Бібліотеки підтримували

наукову комунікацію з дослідниками

вітчизняної бібліотечної галузі, що

визначає участь наших працівників у

роботі фахових експертних рад та

екзаменаційних комісій. Рецензовано 6

магістерських робіт за спеціальністю

27.00.03 (книгознавство,

бібліотекознавство,

бібліографознавство) в Київському

національному університеті культури і

мистецтв та Київському університеті

імені Бориса Грінченка

Координувалися профілі працівників

Бібліотеки в Google Scholar, ORCID, що

позитивно позначається на

авторитетності публікацій Бібліотеки в

професійному цифровому науковому

середовищі. 

Наразі актуальні 18 профілів

ХРОНОЛОГІЧНІ
ПОКАЖЧИКИ

Бібліографія праць Михайла

Захаровича Згуровського – ректора

КПІ ім. Ігоря Сікорського, доктора

технічних наук, професора,

академіка НАН України (станом на

30.01.2021 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

20.03.2021 р.) / уклад.                        

 К. С. Мошинська

Бібліографія праць Михайла

Юхимовича Ільченка – голови

Вченої ради КПІ ім. Ігоря

Сікорського, доктора технічних

наук, професора, академіка НАН

України (станом на 13.09.2021 р.) /

уклад. К. С. Мошинська



У 2021 році фахівці Бібліотеки

підготували та опублікували 2 видання

та 1 авторську статтю у матеріалах

конференції:

Результати досліджень наших

працівників представлено на 21

міжнародному та всеукраїнському

науково-практичному заході:

конференціях, форумах, конгресах,

школах та вебінарах, що відбулися в

Україні (Вінниця, Дніпро, Київ, Львів,

Ужгород, Харків) та у Республіці

Білорусь (Мінськ). На заходах

представили 15 доповідей про досвід

роботи Бібліотеки

Публікації фахівців Бібліотеки на

е-платформах «Читомо», Ґете-Інституту,

в університетській газеті «Київський

політехнік»:
MARC 21 формат для бібліографічних

даних : методичні рекомендації /

уклад.: О. Бруй, О. Малецька, Т. Чорна

Стратегія Бібліотеки КПІ: 2021-2025 рр.

/ уклад.: О. Бруй, Ю. Корян

Книги довідкового відділу бібліотеки

Київського політехнічного інституту /

Л. Гунько

Відставання на 20 років: цифрова

трансформація бібліотек та реальні

можливості змін / О. Бруй

Місія (не)можлива: як українським

бібліотекам створити Систему

централізованої каталогізації /      

 О. Бруй

Національна електронна бібліотека:

як це працює і навіщо Україні /      

 О. Бруй

Не база даних, а пошуковик: як

виглядає сучасний Зведений

каталог для бібліотек / О. Бруй

Бібліотеки під час пандемії :

інтерв'ю / С. Барабаш

Бібліотека професора                        

 І. І. Рахманінова у фонді НТБ /              

М. Мірошниченко

Стародруки в університетській

бібліотеці / М. Мірошниченко

Книжкова виставка в НТБ.

Водопровід. Каналізація. Очищення

води. Ретроспектива видань ХІХ –

першої половини ХХ ст. /                

 М. Мірошниченко

Бібліотека КПІ не лише жива, але й

активно розвивається! / Є. Зуєва

ФАХОВІ ВИДАННЯ ТА
ПУБЛІКАЦІЇ
ПРАЦІВНИКІВ



КОМАНДА
Бібліотека КПІ – це команда об’єднаних

спільними цінностями, планами та

мріями фахівців. Усі ми підтримуємо

один одного й разом робимо усе

можливе для наших користувачів

У 2021 ми, як і зазвичай, працювали й

відпочивали разом, ділилися робочими

ідеями й життєвими лайфхаками,

обговорювали прочитані книги, чайні

уподобання, ділилися цікавими

дописами, своїми творчими роботами…

Ми завжди на зв’язку між собою. Де і

яких тільки в нас немає чатів. Ми

проводили робочі зустрічі наживо та в

зумі, ми розв’язували завдання в

телеграм-чатах, месенджері, поштою і

телефоном, у робочий і вільний час

Як утілення екологічного проєкту

Бібліотеки серед персоналу

запроваджені ініціативи, спрямовані на

популяризацію свідомого споживання,

зменшення відходів та поширення

екозвичок. Зокрема, ми продовжили

обмінюватися речами в колективі, щоб

дати їм друге життя

Наша команда цінує особистий і

професійний розвиток. Для усіх

працівників були створені умови для

власного розвитку, розуміння кожним

своєї ролі в досягненні цілей

організації. Кожен працівник отримав

перелік компетентностей з

рекомендованими джерелами для

подальшого розвитку, кар'єрного

зростання та найму. Ми почали

розробку та впровадження механізмів

заохочення працівників, які

удосконалюють свої навички,

допомагають набувати необхідних

знань іншим

Ми проводили для команди заходи на

теми дизайн-мислення, сервісності та

клієнтоорієнтованості, вміння

працювати в команді, комунікативної

компетентності, особливостей

навчання дорослих, ділового

листування. Корпоративні заходи були

спрямовані на формування розуміння

стосовно навчання протягом життя як

важливої частини організаційної

культури



Протягом року наші фахівці

підвищували кваліфікацію на різних

зовнішніх заходах та отримали

сертифікати про навчання за такими

темами:

Курс з вивчення польської мови

«Ініціатива академічної

доброчесності та якості освіти»

«Цифрові інструменти для

створення освітнього контенту»

«Нове в УДК»

«Бібліотека в цифровому

середовищі. Цифрова бібліографія»

«Пристатейна література: доступні

скарби Web of Science»

«Web of Science у новому

інтерфейсі»

«Відповідальна наукометрія»

«Можливості і функції референс-

менеджера EndNote»

«Презентація здобутків науковця»

«Аналітичний інструмент InCites

для науковця та адміністратора»

«Оцінка публікаційної активності

організації за допомогою WoS та

InCites»

«Авторські ідентифікатори:

Publons/ResearcherID, ORCID та

інші»

«Оновлений Journal Citation

Reports»

«UI/UX-Design»

«Інклюзивний вебдизайн»

«Міфи і легенди сучасного SMM»

«Контент-маркетинг: як бренду

спілкуватися з аудиторією

небанально і корисно»

«Інформаційна гігієна. Як розпізнати

брехню в соцмережах, в інтернеті

та на телебаченні»





ВІДГУКИ


