
РОБОТА БІБЛІОТЕКИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ 

 

У зв’язку з карантином Бібліотека з 5 квітня 2021 року перейшла на 

дистанційне обслуговування. 

 

Ви маєте змогу: 

 повернути документи та підписати обхідний лист можна звернувшись 

фізично до працівників читального залу бібліотеки в понеділок: з 9-до 

13 год. та четвер з 10 до 13 год.); 

 передати дисертації та автореферати дисертацій в друкованому вигляді 

(понеділок: з 9-до 13 год; четвер: з 10 до 13 год.). 

 

З понеділка по п’ятницю, з 9 до 18.00 год. ви можете отримати довідки та 

консультації он-лайн. 

Для цього: 

 надішліть нам листа на е-mail: sportlib@ukr.net; 

 або напишіть у наш Skype-чат – library NUFVSU. 

 або на Viber (093)8115824 

Ми надамо відповіді на усі ваші питання стосовно роботи Бібліотеки, її 

послуг та сервісів, інформаційних ресурсів. 

Офлайн заходи до кінця карантину скасовані! 

Бібліотека завжди чекає на ваші звернення! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСЛУГИ БІБЛІОТЕКИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ 

 

1. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

Електронний каталог бібліотеки 

В електронному каталозі можна підготувати списки джерел до своїх 

наукових робіт чи списки рекомендованої літератури до освітніх програм.  

Доступ до каталогу з інформацією до 2016 р. http://library-

service.com.ua:8080/kvnufcs/ 

Заявки на пошук інформації в електронному каталозі з 2016 по 2021 рр. 

надсилайте через он-лайн форми Skype, Viber, e-mail.   

ENUUPESIR – репозитарій НУФВСУ  

В електронному архіві зібрані наукові та освітні матеріали викладачів, 

співробітників та студентів НУФВСУ. Більшість документів знаходяться у 

відкритому доступі – повні тексти вільно доступні в мережі Інтернет. 

Репозитарій НУФВСУ: http://reposit.uni-sport.edu.ua 

З питань розміщення, редагування матеріалів в репозитарії звертайтесь 

до бібліотекарів через он-лайн форми (Skype, Viber, e-mail).   

 

Наукові та освітні ресурси відкритого доступу  

 

Бібліотека надає консультації з питань взаємодії з повнотекстовими 

базами даних документів для наукових досліджень, викладання та навчання 

«ScienceDirect» та «Scopus». З питань звертайтесь через он-лайн форми 

(Skype, Viber, e-mail).   

 

 

 

http://library-service.com.ua:8080/kvnufcs/
http://library-service.com.ua:8080/kvnufcs/
http://reposit.uni-sport.edu.ua/
https://www.library.kpi.ua/resources/databases/


2. ІНФОРМАЦІЙНІ ДОВІДКИ 

Пошук та підбір інформаційних ресурсів за темами 

Якщо вам потрібна інформація за темою, напишіть нам на е-

пошту: sportlib@ukr.net Ми підготуємо для вас перелік джерел, які є в 

електронному каталозі Бібліотеки НУФВСУ та в репозитарії НУФВСУ. 

Консультування дослідників, викладачів, студентів 

 пропонуємо індивідуальні консультації з широкого кола питань, які 

стосуються дослідження, навчання та викладання; 

 пропонуєм о допомогу з питань доступу до баз даних та перевірки 

академічних текстів на ознаки плагіату; 

 консультування з питань оформлення цитувань, списків використаних 

інформаційних джерел за вітчизняними та міжнародними стандартами. 

Визначення індексів УДК 

Замовити визначення індексу за Універсальною десятковою 

класифікацією (УДК) на статтю, бакалаврську, магістерську роботи, 

автореферат дисертації, дисертацію, монографію можна через он-лайн форми 

(Skype, Viber, e-mail).   

Складання списків літератури за запитами факультетів та кафедр 

Кафедрам і факультетам НУФВСУ ми надаємо інформацію про 

ресурсне забезпечення дисциплін для проведення акредитації/ліцензування 

вищих навчальних закладів за вимогою Міністерства освіти і науки України. 

 

mailto:sportlib@ukr.net

