
Шановні користувачі, радимо Вам скористатись даною 

інструкцією для знайомства з пошуком в «Електронному 

каталозі УФД» 

 

1.У пошуковому рядку вказуємо адресу сайту бібліотеки: 

 

або перейдіть за посиланням натиснувши на library.ontu.edu.ua 

 

Потрапляємо на головну сторінку сайту Науково-технічної бібліотеки 

Одеського національнального технологічного університету: 

 

2. Обираємо «РЕСУРСИ» та переходимо до «Електронного каталогу»: 

 

або натисніть на elc.library.ontu.edu.ua/library-w 

 

 

 

 

https://library.ontu.edu.ua/
https://elc.library.ontu.edu.ua/library-w/DocumentSearchForm


3. Отримуємо пошукову сторінку «Електронного каталогу»: 

 

4. Якщо потрібно здійснити не лише пошук, а й отримати доступ до *.pdf 

файлів, тобто електронних версій та замовити необхідну літературу, треба 

пройти «Авторизацію» для її подальшого відбору. 

 

До уваги! Шифр читача та пароль студенти отримують у навчальному 

абонементі, а викладачі/співробітники - науковому абонементі. 

 

  



1-й варіант пошуку 

 

1. Для пошуку за автором та/або назвою потрібного документа (у відповідних 

рядках «Автор» та «Назва документа»), та/або за роком видання вказуємо «Рік 

видання» документа. 

  

У рядку «Вид документа» обираємо потрібний вид. 

Також можна скористатися такими полями як: «Анотація», «Тема», «Мова» і т.і. 

Можна також уточнити дисципліну через «Дисципліна +», натиснувши 

з'являться поля Факультет, Кафедра, Спеціальність, Дисципліна 

 

 

 



2. Ви можете відсортувати шукане у полі «Сортування» по: автору, назві, року 

видання, виду документа - «за зростанням» і «за спаданням». 

 

3. Якщо потрібна електронна версія ставимо ☑. 

 

4. Натискаємо «Шукати». 

 

Отримуємо результати пошуку: 

 

 

 

 

 



До відома! 

 

                  - додати до відібраних. 

 

                      - завантажити елктронну версію. 

 

                              - переглянути зміст документа. 

 

                  - замовити. 

 

 

Зверніть увагу, якщо Ви невпевнені у коректності пошукового запиту або у 

правильності написання, Ви можете використати «*» для заміни символів, в 

яких Ви невпевнені. 

 

 

 

 



2-й варіант пошуку 

 

1. Також можна виконувати пошук у Класифікаторах та каталогах. 

 

2. Натиснувши на потрібний класифікатор  (ОНТУ, Кафедри та дисциплини, 

Ключові слова)  розгортаються списки параметрів: 

 

ОНТУ – це праці викладачів та співробітників, труди викладачів та 

співробітників. 

 
Кафедри та дисциплини – це повний перелкік дисциплин за каферами. 

 

 
 

Ключові слова – це перлік слів, що відносяться до різних тем. 

 

 
 

http://95.164.172.68:2080/odonaht-w/docsearch_form.jsp
http://95.164.172.68:2080/odonaht-w/docsearch_form.jsp


3. Пошук літератури у полі за класифікаторами та темами є багатомовним.  

Наприклад, Ви забули назву терміну, такого як «хлопок» українською мовою, 

надрукувавши його російською Ви отримуєте підбірку літератури із уживанням 

цього терміну на різних мовах. 

 

 
 

 
  



Робота із літературою 

 

1. Виконавши пошук за 1-м або 2-м варіантом даної інструкції натискаємо 

«Детальніше» та переходимо на сторінку опису: 

 

2. Прокрутивши вниз сторінку, побачимо таблицю «Примірники», у якій 

пишеться кількість даної літератури, також місце її знаходження. 

 

 

3. Щоб відібрати літературу натискаємо  

 

  



4. У розділі «Відібрані» знаходиться список відібраної літератури: 

 

5. При натисканні на «Версія для друку» можна надрукувати («Друк») описи 

списку відібраної літератури. 

До уваги! При виборі «Standard» - Ви отримуєте інформацію про літературу без 

шифрів, а при виборі «Повний» - із шифрами. 

 

Standard: 

Повний: 

  



6. Для замовлення літератури натискаємо  («Замовити»), з’являється 

вкладка «Замовлення документа», де обравши місце видачі  та натиснувши 

знизу кнопку «Замовити», до потрібного абонемента надсилається 

повідомлення про замовлення, після чого робітники бібліотеки готують 

потрібну Вам літературу для видачі. 

 

7. У вкладці «Персональний кабінет» у розділі «Замовлення» Ви можете 

переглянути список замовлень та дізнатися стан Вашого замовлення. 

 

  



 

Розділ «Персональні дані» мають особисті дані, які Ви надавали при реєстрації 

особистого кабінету в електронному каталозі. 

Розділ «Видані документи» - література, яка видана та знаходиться у Вас. 

В «Історії видачі» - вся історія виданої літератури за весь час.  

У розділі «Безпека» можна змінити пароль та пін-код. 

Пароль використовується для авторизації в електронному каталозі (ЕК), пін-код 

- для підтвердження отримання літератури. Пін-код може бути використаним 

для авторизації в ЕК за відсутності паролю, але за наявності паролю пін-код для 

авторизації в ЕК не спрацьовує. 

 

Зичимо ефективного користування ресурсом та нових звершень у дослідженнях, 

Науково-технічна бібліотека 

ОНТУ!  


