
Сервіси служби бібліометрії: 

•  моніторинг та аналіз статистичних 
показників в НМБД, er.KNUTD;  
•  упорядкування профілів університету в 
НМБД Scopus і Web of Science;  
•  допомога у створенні (упорядкуванні) 
авторських профілів у НМБД Scopus, 
системі Google Scholar, створення 
Researcher ID та ORCID;  
•  методичні матеріали: «Інструкція з 
коригування авторського профілю в 
Scopus», «Інструкція зі створення профілю 
науковця КНУТД в Google Scholar», 
«ORCID. Методичні поради науковцям зі 
створення власного профілю та його 
наповнення», «Інструкція з реєстрації 
Researcher ID», «Інструкція з використання 
EndNote Web»; 
•  онлайн - покажчик журналів та 
матеріалів конференцій, зареєстрованих у 
НМБД «Scopus» з публікаціями вчених 
КНУТД. 

Робота з реєстрації міжнародного 
цифрового ідентифікатора DOI 

Назва видань Посилання 
Вісник КНУТД: 
серія «Технічні 
науки» 

http://jrnl.knutd.edu.ua/ 
index.php/bknutdt 

Вісник КНУТД: 
серія 
«Економічні 
Науки»  

http://jrnl.knutd.edu.ua/ 
index.php/bknutde 

Art and Design http://jrnl.knutd.edu.ua/ 
index.php/artdes 

Менеджмент http://jrnl.knutd.edu.ua/ 
index.php/mng 

 

 
Контактна інформація: 

 

 
м. Київ,  
вул. Немировича-Данченка, 2 
e-mail: biblioteka@knutd.edu.ua  
сайт:    http:// lib.knutd.edu.ua/  
ЕДД: mbaedd.knutd@gmail.com 
Інституційний репозитарій: https://er.knutd.edu.ua/ 
Open Journal Systems: http://jrnl.knutd.edu.ua/ 
 
 

Завітайте на сторінку науково-технічної 
бібліотеки 

у соціальній мережі: 
 
 
facebook.com/NaukovoTehnicnaBibliotekaKnutd 

 
 

 
 

 Директор науково-технічної бібліотеки      
                                                   044-256-29-02                                                                                                

 Заступник директора       044-256-84-73; 
                                                  044-256-24-51 

 Відділ інформаційних технологій та        
комп’ютерного забезпечення 
                                               044-256-84-73 

 Науково-методичний відділ 
                                              044- 256-29-08 
              

 

Київський національний університет 
технологій і дизайну 

 
 

 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА 

БІБЛІОТЕКА 
КНУТД 

 
 
 
 

 
 

Запрошуємо до співпраці з нами! 
 
 
 
 

Київ  КНУТД  2019 

mailto:mbaedd.knutd@gmail.com
http://jrnl.knutd.edu.ua/index.php


 
 

Бібліотека пропонує 
багатогалузевий фонд 
науково-технічного  

спрямування 
 

НТБ КНУТД володіє великим зібранням 
документів на традиційних та електронних 
носіях. Фонд налічує понад 1 млн. 
примірників, з них - понад 600 тис. 
примірників навчальних видань, серед яких 
підручники, посібники, дисертації, написані 
вченими університету. Фонд бібліотеки 
постійно поповнюється електронними 
версіями видань університету. Унікальним 
інформаційним ресурсом нашої книгозбірні 
є Колекція видань з легкої промисловості та 
суміжних галузей кінця XVIII – початку XX 
ст., яка нараховує понад 4 тисячі 
примірників, а також періодичні видання - 
журнали мод з викрийками, найстаріші з 
яких датовані 1875 роком, а також Бурда 
моден, Верена тощо. 
 

Наші співробітники завжди раді Вам 
 і готові надати компетентну допомогу 

 

 
Бібліотека надає наступні послуги: 

 
Наша бібліотека може надати вам 
інформаційну підтримку та послуги: 
 

• Пошук інформації за наданою Вами 
темою або визначення індексу УДК 
•   Формування бібліографічного списку 
за будь-якою наданою темою з 
економіки або легкої промисловості, 
який включає  анотований опис статей з 
вітчизняних та зарубіжних періодичних 
видань   
• Сканування за запитами статті, 
видання,  надсилання на Вашу 
електронну пошту в електронному 
вигляді 
• Доступ до електронної бібліотеки з 
повнотекстовими виданнями по різним 
галузям знань з можливістю 
завантаження  
• Перезнімання викрийок з журналів 
мод 
• Комп`ютерний переклад тексту з 
редагуванням 

 

 
 

До найважливішого ресурсу електронної 
бібліотеки належить електронний 
каталог, обсяг якого складає понад 120 
тис. записів. 

  
      Електронна бібліотека містить 6 
самостійно  створених електронних баз 
даних, з них 3 повнотекстових:  
 

 основний каталог книг;  
 повнотекстова база даних "Навчально-

методичні видання   професорсько-
викладацького складу  КНУТД";   

 база даних авторефератів дисертацій;  
 реєстраційно-аналітична база даних 

вітчизняних та іноземних періодичних 
видань;  

 повнотекстова база даних Колекції видань  
      з легкої промисловості та суміжних 
галузей   кінця XVIII – початку XX ст; 

 повнотекстова база даних підручників 
підвищеного попиту. 

Є можливість завантаження повних текстів з 
баз даних. 

Запрошуємо скористатись вільною 
 зоною Wi-Fi 

 
 


