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Ласкаво просимо до бібліотеки!
ВИ  ТУТ  ВПЕРШЕ?

Навчання в коледж� може бути важким. Однак це
набагато прост�ше, якщо у вас є хороша п�дготовка.
Б�бл�отека може вам допомогти.

Ус� скрипти, п�дручники та книги можна позичити тут.
Кр�м того, ми надамо консультац�ї щодо їх пошуку та
процитування.

Будемо рад�, якщо ви будете проводити час у нас не
т�льки м�ж лекц�ями.

Б�бл�отека
представляє себе
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Пошук інформації
 

Інформаційний вибух, величезна
кількість інформаційних ресурсів - все
це призводить до можливої плутанини
в пошуку відповідних навчальних
матеріалів і інформаційних ресурсів
для написання підсумкової роботи або
професійної статті.
Ми допоможемо вам з пошуком, а потім
із цитуванням літератури.

~ПОРАДА ДЛЯ
СТУДЕНТІВ~

Інформаційні джерела

Друкован� книги, скрипти, журнали, словники та
стандарти
Електронн� мультидисципл�нарн� та спец�ал�зован�
бази даних
Електронн� книги � журнали
Ун�верситетськ� дипломн� роботи

Навчальна л�тература є нев�д'ємною частиною навчання
в коледж�. Саме тому тут є б�бл�отека, де ви можете
позичати все необх�дне для навчання.

Що ви можете позичати:

Вам потр�бн� друкован� матер�али для вивчення?
Зав�тайте до вашої б�бл�отеки!

Вам потр�бн� �нформац�йн� онлайн-ресурси?
Зав�тайте на наш веб-сайт.

http://knihovna.cvut.cz/en/resources/databases-
overview/information-resources-catalogue
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Корисні послуги:
Книги з �ншої б�бл�отеки – Якщо ви не можете
знайти книгу в наш�й колекц�ї, б�бл�отекар� можуть
позичити її для вас з �ншої б�бл�отеки в Чех�ї, яка її
має.

Доставка документ�в в електронному вигляд� – Не
можете знайти потр�бну статтю в жодн�й �з баз даних?
Не проблема. Заповн�ть форму та отримайте коп�ю.

ДЕ  ВИ  МОЖЕТЕ  ЇХ  ЗНАЙТИ?

HTTP://KNIHOVNA.CVUT.CZ/EN/RES
OURCES/INFORMATION-
RETRIEVAL/WHAT-IS-IR

https://knihovna.cvut.cz/katalogy-a-databaze/prehled-databazi/abecedni-seznam
http://knihovna.cvut.cz/en/services/loans-from-another-library/books-ill
http://knihovna.cvut.cz/en/services/loans-from-another-library/articles-edd
https://knihovna.cvut.cz/katalogy-a-databaze/reserse/co-je-reserse


Бібліотека представляє себе!

Центральна бібліотека
Це ун�верситетська б�бл�отека для вс�х факультет�в, їх
студент�в, викладач�в � сп�вроб�тник�в.
Центральна б�бл�отека розташована в кампус� Дейв�це,
м�сцев� б�бл�отеки розташован� безпосередньо на
факультетах.

 Пульт прокату та реєстрац�ї - 2 поверх в буд НТК
 Навчальна к�мната б�бл�отеки – 5 поверх в буд НТК

Центральна б�бл�отека зосереджена на предметах, що
викладаються в кампус� Дейв�це, � в першу чергу
призначена для студент�в машинобуд�вного факультету,
факультету буд�вництва, арх�тектурного факультету,
факультету електротехн�ки, факультету �нформац�йних
технолог�й, Інституту Клокнера та Інституту Масарика. 

У б�бл�отец� ви знайдете скрипти, книги, журнали,
стандарти та �нш� �нформац�йн� ресурси, необх�дн� для
навчання.

Центральна б�бл�отека орган�зовує р�зноман�тн� осв�тн�
заходи, на яких можна навчитися ефективно шукати
�нформац�ю, цитувати л�тературу, обм�нюватися та
систематизувати �нформац�ю тощо.

Заходи в�дбуваються не лише в Дейв�це, а й у м�сцевих
б�бл�отеках. Див�ться сайт б�бл�отеки.

ДЕ  НАС  ЗНАЙТИ?
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ЦЕНТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА
У КАМПУСІ  ДЕЙВІЦЕ
ГОДИНИ РОБОТИ

МІСЦЕВА БІБЛІОТЕКА
НА ФАКУЛЬТЕТІ  ТРАНСПОРТУ

ГОДИНИ РОБОТИ
 

МІСЦЕВА БІБЛІОТЕКА НА
ФАКУЛЬТЕТІ  ЯДЕРНОЇ  ТА  ФІЗИЧНОЇ

ТЕХНІКИ
ГОДИНИ РОБОТИ

 
МІСЦЕВА БІБЛІОТЕКА НА

ФАКУЛЬТЕТІ  Б ІОМЕДИЧНОЇ
ІНЖЕНЕРІ Ї

ГОДИНИ РОБОТИ

http://knihovna.cvut.cz/en/about/contact/opening-hours
http://knihovna.cvut.cz/en/about/contact/opening-hours#fts
http://knihovna.cvut.cz/en/about/contact/opening-hours#fnspe
http://knihovna.cvut.cz/en/about/contact/opening-hours#fbme


Реєстрація та запозичення

Знайд�ть книгу у в�льному асортимент� б�бл�отеки
та перев�рте її на пульту б�бл�отеки. У центральн�й
б�бл�отец� ви обираєте книгу на 5-му поверс� та
реєструєте її на св�й обл�ковий запис "Самопом�ч".
Ви можете забронювати книгу онлайн в каталоз�
б�бл�отеки, а пот�м забрати її на пульту.

Реєстрація в бібліотеці
Хочете позичити книгу або скрипти? Зареєструйтес в
б�бл�отец�!У Центральн�й б�бл�отец� скористайтеся
касою абонементу на 2-му поверс� буд�вл� НТК або
зайд�ть в одну з м�сцевих б�бл�отек. Реєстрац�я дає
право брати матер�али в ус�х б�бл�отеках ЧВУТ.

  Що потрібно для реєстрації? 
Для реєстрації необхідна картка студента/працівника ЧВУТ

(ISIC/ITIC) та підпис заяви про запозичення у пульту прокату в
бібліотеці. Потім ви встановите PIN-код, за допомогою якого

ви можете позичати, продовжувати та повертати книги та
скрипти.

Опозичення книг і сценаріїв
1.

2.

Скільки документів можна позичити
одночасно?
Ви можете позичити 10 книг (скрипт) у своїй
«домашн�й» б�бл�отец� ЧВУТ, з �нших б�бл�отек ще 10.
Таким чином, ви можете мати на рахунку до 30
титул�в. Стандартний терм�н позики становить 180
дн�в для скрипт та 30 дн�в для п�дручник�в та книг.
Стандартний терм�н видач� – 180 дн�в для сценар�їв �
30 дн�в для п�дручник�в � книг.

Якщо книга вам все ще потр�бна, варто продовжити
позику заздалег�дь.
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СЕРВІСИ  ДЛЯ  КОРИСТУВАЧІВ

ПОРАДИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ:
Щоб реєстрація пройшла успішно,
потрібно дочекатися активації картки
ISIC (бажано 24 години після її видачі)

Ви можете знайти безкоштовний вибір
підручників та книг у Центральній
бібліотеці в кабінеті Чеського технічного
університету на 5-му поверсі будівлі
НТК.
У Центральній бібліотеці можна взяти
книги на касі самообслуговування в
Центрі навчання ÚK ЧВУТ (SelfCheck).
Ви можете знайти інструкції у відео.

Після реєстрації в центральній або одній
з місцевих бібліотек, ви автоматично
реєструєтесь у всіх бібліотеках ЧВУТ.

Журнали та стандарти можна взяти в
центральній бібліотеці. Знайти їх можна
в кабінеті 3 НП в корпусі НТК.

Якщо потрібної вам назви немає в
наявності, забронюйте її. Коли він буде
повернений до пулу, вам буде
запропоновано забрати його. Книга буде
готова в бібліотеці, де ви замовляли.

https://www.youtube.com/watch?v=sm-aemXw84I


Що потрібно знати:

Куди повернути позичені книги?
Якщо ви отримаєте електронний лист �з пов�домленням про
те, що терм�н оренди зак�нчується, поверн�ть їх до
б�бл�отеки, де ви їх позичили. Розклад роботи б�бл�отек

Повернути позики поза часом в�дкриття можна лише в
Центральн�й б�бл�отец� на кампус� ДЕЙВІЦЕ. На вход� НТК3
ви знайдете Б�бл�обокс, де можна зручно повернути книги.

Що робити, якщо ви не можете повернути
книги вчасно?
Сл�дкуйте за датою повернення позику. Ви також отримаєте
попередження за к�лька дн�в до к�нцевого терм�ну. Якщо ви
повернете книги п�сля встановленого терм�ну, вам
доведеться сплатити ком�с�ю за «прострочення». 
 Прейскурант тариф�в

Wi-fi в бібліотеках ЧВУТ
У кожн�й з наших б�бл�отек зарезервован� комп'ютери для
пошуку в каталоз� б�бл�отеки та для доступу до Інтернету.
Потр�бна робота онлайн на своєму ноутбуц�? Приєднуйтесь
до ун�верситетської мереж� Wi-Fi п�д назвою Eduroam.
У своєму проф�л� користувача на ЧВУТ (usermap.cvut.ua)
перейд�ть до меню Налаштування (зубне колесо) �
встанов�ть пароль для входу в eduroam.

Як відбувається вхід в WI-FI?
Для п�дключення до мереж� потр�бне �м’я користувача (його
можна знайти в �дентиф�кац�йних даних) у форм�
uzivatelskejmeno@cvut.cz � пароль на ваш виб�р.

Копіювання в бібліотеці
Вам потр�бно скоп�ювати навчальний текст чи �нший
матер�ал ХТУ? У Центральн�й б�бл�отец� в Дейв�це перейд�ть
до к�мнати для вивчення журнал�в у буд�вл� 3-го НП НТК.
Коп�ювальн� послуги також пропонує м�сцева б�бл�отека на
факультет� ядерної та ф�зичної �нженер�ї.
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КОРИСНА  ІНФОРМАЦІЯ
Навчальні матеріали:

Ви можете знайти нескінченну кількість
професійної інформації в Інтернеті та не
виходячи з дому.
цб ЧВУТ пропонує галузеві,
мультидисциплінарні та спеціальні бази
даних, які ви можете використовувати
для навчання.

Ви можете знайти їх огляд тут:
http://knihovna.cvut.cz/en/resources/data
bases-overview/information-resources-
catalogue

http://knihovna.cvut.cz/en/about/contact/opening-hours
http://knihovna.cvut.cz/files/ENG_dokumenty/Charges.pdf
http://knihovna.cvut.cz/o-nas/archiv/akce
http://knihovna.cvut.cz/katalogy-a-databaze/prehled-databazi/katalog-informacnich-zdroju


Поради щодо навчання

knihovna.cvut.cz/en
Каталог б�бл�отеки - ви можете знайти його в�дразу на
головн�й стор�нц� в л�в�й частин�. П�сля введення ключових
сл�в у в�кн� пошуку ви одразу потрапляєте до �нформац�ї про
документи.

Профес�йн� бази даних - ви можете скористатися вкладкою
«Вс� джерела» у верхн�й л�в�й частин� або скористатися
категор�єю «Каталоги та бази даних». Там ви також
знайдете �нформац�ю про доступ до повних текст�в.

Б�бл�отечн� послуги – там ви знайдете все, що потр�бно
знати про послуги, процедури та �нш� пропозиц�ї. Натисн�ть
на вкладку Послуги, щоб д�знатися б�льше.

Написання профес�йних текст�в – корисна �нформац�я для
оц�нки досл�джень, написання статей тощо.

Под�ї – цб ХТУ орган�зовує р�зноман�тн� осв�тн� заходи.
Сл�дкуйте за нашими стор�нками, щоб не пропустити
жодного.

Блог - ц�каву та корисну �нформац�ю також можна знайти в
розд�л� Блог. Звертаємо увагу на д�ї �нших установ,
публ�куємо �нструкц�ї тощо.

З  НАМИ  НАВЧАТИСЯ  БУДЕ  ЛЕГШЕ
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Далі:

Члени колективу нашої б�бл�отеки

Консультація - Не знаєте, як
шукати інформацію, цитувати
літературу, писати фахові статті
чи публікувати їх? Домовтеся про
консультацію.

Освітні заходи - ми організовуємо
майстер-класи, семінари та
лекції

Слідкуйте за бібліотекою в
соціальних мережах

http://knihovna.cvut.cz/katalogy-a-databaze/hledat-v/katalog-knihovny
http://knihovna.cvut.cz/katalogy-a-databaze/hledat-v/katalog-knihovny
http://knihovna.cvut.cz/katalogy-a-databaze/hledat-v/katalog-knihovny
http://knihovna.cvut.cz/katalogy-a-databaze/prehled-databazi/abecedni-seznam
http://knihovna.cvut.cz/katalogy-a-databaze/prehled-databazi/abecedni-seznam
http://knihovna.cvut.cz/sluzby
http://knihovna.cvut.cz/sluzby
http://knihovna.cvut.cz/en/publishing
http://knihovna.cvut.cz/podpora-vedy
http://knihovna.cvut.cz/o-nas/archiv/akce
http://knihovna.cvut.cz/o-nas/archiv/akce
http://knihovna.cvut.cz/en/about/archive/blog
http://knihovna.cvut.cz/o-nas/archiv/blog
http://knihovna.cvut.cz/o-nas/archiv/blog
https://www.facebook.com/knihovnacvut
https://www.instagram.com/ukcvut/
https://knihovna.cvut.cz/en/index.php
http://knihovna.cvut.cz/en/courses-and-tuition/consultation/individual-consultation-opportunity
http://knihovna.cvut.cz/seminare-a-vyuka/konzultace/nabidka-konzultace
http://knihovna.cvut.cz/seminare-a-vyuka/konzultace/nabidka-konzultace

