
Електронний каталог ABSOPAC Unicode  

ЦНБ Каразінського університету. 
 

ІІннссттррууккццііяя  ккооррииссттууввааччаа..  

Електронний каталог призначений для пошуку та бронюванню видань з будь-якого 
місця в Інтернет-мережі, працює у режимі 24/7. На цей час в ньому більше 1 млн. 
бібліографічних записів (більше 1,5 млн. примірників). Він має зручний інтерфейс, 
що дозволяє не лише шукати та замовляти потрібну літературу, а ще й переглядати, те 
що Ви раніше отримали в бібліотеці, створювати списки необхідних видань.  
За посиланням http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php Ви одразу 
потрапляєте на сторінку пошуку. Пошукова сторінка має: 

 1  Банер вгорі, на якому розташовані перемикач мов ліворуч та посилання на 
інші ресурси бібліотеки праворуч. 

 2  Бокове меню — однакове для усіх сторінок каталогу. На ньому можна 
виділити: 

 2.1  Види пошуку та перегляду (перегляд нових надходжень, простий та 
розширений пошук, пошук у повному каталозі за видами видань) 

 2.2  Пошук та перегляд за довідниками (авторів, видавництв, серій та 
предметних рубрик) 

 2.3  Модуль «Книгозабезпеченості навчального процесу» (в стадії розробки) 
 2.4  Вхід до особистого кабінету користувача   
 3   Робоча область — змінюється в залежності від поточної сторінки каталогу 

та має назву сторінки, перемикання вкладок, пошукові поля. 
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ППоошшуукк  

Для пошуку потрібного документу передбачені декілька видів пошуку. Простий та 
розширений пошуки за полями, крім того, є особливий режим пошуку за довідниками 
авторів, предметних рубрик, видавництв, серій видання (див. бокове меню 2.2). Для 
цих пошукових запитів рекомендуємо використовувати саме цей режим 
пошуку. Є також можливість проводити пошук за видами видань (книга, періодичне 
видання, аналітичний опис та інш.) у всьому каталозі. 

ППррооссттиийй  ттаа  ррооззшшиирреенниийй  ппоошшуукк..  ППеерреегглляядд  ррееззууллььттааттіівв  ппоошшууккуу 

Простий пошук дозволяє зручно та швидко знаходити 
документи за  популярними параметрами, що з’являються 
у випадаючому меню. Вибиріть його за допомогою мишки. 
В полі праворуч введіть запит для пошуку. Для проведення 
пошуку треба заповнити хоча б одне поле. Для 
параметрів пошуку «Автор», «Видавництво» та «Серія» 
надається можливість автовідбору. Наприклад, ви 

шукаєте усі  документи автора  Шевченко Т.Г. Починайте 

вводити у поле прізвище і, якщо у списку, що з’явився є 
потрібний автор, обирайте його. Якщо список авторів 
великий та потрібного автора у вікні немає, то треба далі 
вводити прізвище та через пробіл ініціали або ім’я та по 
батькові. У випадку, коли ініціали не відомі, після прізвища 
через пропуск треба ввести символ *.  

В усіх пошукових полях замість невідомих символів 
можна вводити 
символ(и) * на 
початку або/та 
наприкінці пошукового запиту. 

Якщо необхідно, можна об’єднати декілька 
критеріїв в один пошуковий запит, заповнюючи 
декілька пошукових полів. Переходити до інших 
полів можна за допомогою мишки або клавіші 
ТАВ. Критерії пошуку з’єднуються логічними 
операціями І, або ЧИ, або НІ (їх можна вибрати з 
меню, за замовчуванням стоїть І). 

Наприклад: 

 

Простий та розширений пошуки відрізняються однин від одного лише кількістю 
пошукових полів та їх змістом.  

При необхідності, можна також 
обмежити діапазон для дати видання 
документа: 

Для пошуку документів, які доступні для перегляду в повнотекстовому форматі, 
вкажіть галочку напроти «Документи з повним текстом».  

Є також фильтр за типом документу. Розгорніть  меню за типом документа клікнув 
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мишкою на + та відберіть потрібний тип, наприклад, стаття або аналітичний опис.  

Пошук документів можна 
проводити по фондам окремих 
філій бібліотеки, але з огляду на 
складну структуру фондів ЦНБ, 
треба здійснювати «Пошук за 
усіма філіями», який стоїть  за 
замовчуванням. 

Коли пошуковий запит 
сформовано, запустіть 
процедуру пошуку – нажміть на 
кнопку «Шукати». На екрані 
з’явиться повідомлення: 

 

На цей час для забезпечення швидкого пошуку відбираються перші 500 описів, що 
знайдені системою. Але якщо у результаті пошуку отримано більше 200 
документів, то рекомендуємо уточнювати результати пошуку (як переглянути 
кількість знайдених документів та як повернутись до формування нового пошукового 
запиту див. далі). 

Рекомендуємо ретельно визначити пошуковий запит (зміст пошукових полів), не 
використовувати занадто узагальнені поняття, за якими буде знайдено велику 
кількість документів. Перш за все, це стосується пошуку за предметними рубриками 
та за назвою. 

Після обробки запиту в браузері буде виведена таблиця зі знайденими документами 

та область додаткових відомостей про конкретний документ нижче цієї таблиці. 



Інформація про документ з’явиться, коли буде відібраний необхідний документ у 
таблиці (кліком миші у вікоконці ліворуч, там з’явиться галочка).  

 

Рухаючись по вкладках цієї області, можна отримати для обраного документа 
бібліографічний опис зі списком примірників та місцем їх зберігання, відомості про 
примірники та їх доступність, відомості про пов’язані з цим документом інші документи 
(це стосується багатотомних видань, періодичних видань, аналітичних описів та ін.)   

У таблиці результатів 
пошуку є можливість 
відсортувати документи 
за колонками. Для цього 
достатньо клікнути мишкою 
на назву колонки. Текстові 
поля перебудуються за 
абеткою (у прямому або 
зворотному порядку), а 
числові – за зростанням 
(або зменшенням). 

Ширину колонок можна 
змінювати. Для цього 
наведіть курсор на лінію, 
що роз’єднує колонки між 
назвами колонок до появи 
символу «||», а потім, 

притиснувши ліву клавішу миші, відтягуємо цей символ праворуч або ліворуч. 

Колонки у таблиці результатів пошуку також можна прибирати або додавати. 
Якщо натиснувши на стрілку праворуч від назви будь-якої колонки, обрати в меню 
пункт «Стовпчики», з’явиться інше меню, де можна галочками прибрати непотрібну 



колонку (або додати потрібну). Прибираються (або знов додаються) колонки одразу на 
екрані, а нові колонки з’являться лише після повторного пошуку. Обраний вид таблиці 
результатів пошуку зберігається в рамках однієї сесії користувача.  

Для навігації по результатах пошуку зручно користуватись панеллю знизу таблиці,  

 

де ліворуч показана кількість та номер сторінки у пошуковій таблиці, а праворуч 
кількість та порядок знайдених документів. Для переходу на іншу сторінку натисніть 
кнопку «>», для переходу на останню сторінку натисніть на «>|». Аналогично в 
зворотному порядку. Для вибору конкретної сторінки пошукової таблиці введіть у 
віконці  її номер та натисніть “Enter”. 

Іноді необхідно уточнення пошуку (звуження діапазону пошуку), для цього натисніть 
клавішу «Уточнити пошук» вгорі пошукової таблиці. При цьому відбудеться повернення 
до пошукової форми, де були задані критерії останнього пошуку, та надана можливість  
додати пошукові критерії. Якщо необхідно перейти до нового пошуку, натисніть кнопку 
«Новий пошук». 

  

Також є можливість роздрукувати списки відібраних під час пошуку видань, у тому числі 
у вигляді бібліографічних описів (див. далі). 

Для перегляду всіх здійснених за сеанс пошуків перейдіть за вкладкою «Історія 
пошуків».  

ППоошшуукк  ззаа  ддооввііддннииккааммии  ааввттоорріівв,,  ппррееддммееттнниихх  ррууббрриикк,,  ввииддааввннииццттвв  

ттаа  ссеерріійй  

Пошук за довідниками можна проводити за авторами, 
предметними рубриками, видавництвами, серіями, але 
найбільш популярними є пошуки за довідниками предметних 
рубрик та авторів. Для пошуку достатньо обрати необхідний 
критерій у боковому меню ліворуч. Стандартно довідник 
буде відсортований за абеткою, змінити порядок на 
протилежний можна клікнувши мишею на назву 

підкресленого стовпчика. Далі для уточнення пошуку потрібно ввести пошуковий запит 
частково або повністю та натиснути «Знайти».  

 

На екрані з’явиться таблиця результатів пошуку у довіднику по 30 на сторінці та 
інформація про кількість сторінок з критеріями (авторами, рубриками та ін.), які 
задовольняють пошуковому запиту. Для переміщення по сторінках є  навігаційний 
рядок внизу таблиці. Усі елементи таблиці, що у блакитному кольорі, мають посилання, 



за якими можна здійснювати переходи. 
В залежності від обраного довідника остаточний пошук документів та перегляд 
результатів здійснюється  наступним чином. 

За авторами. Після вводу критерія пошуку та натиснутої клавіши «Знайти» буде 

виведена таблиця з прізвищами та ініціалами авторів, посиланнями на псевдоніми або 
оригінальні прізвища (для іншомовних) та кількістю документів 

 

Переглянути всі документи потрібного автора можна, натиснувши на посилання у 
першому або другому стовпчику. В результаті отримаємо сторінку(и) зі списком творів 
автора у вигляді 

 



Під іконкою книги (або аналітичного опису, номера періодичного видання та ін.), що 
ліворуч, буде кількість доступних примірників документа із загальної кількості, що має 
бібліотека, у центрі – короткий опис видання, праворуч – кнопки з можливістю замовити 
документ або відправити його на полицю особистого кабінету (див. нижче). Для деяких 
видань є посилання на повнотекстову версію, що пов’язана з електронним 
каталогом (доступно лише у внутрішній університетській мережі) або в інших ресурсах 
ЦНБ (електронних архівах), що доступні в Інтернет-мережі. 

Клікнув мишею на назву видання, можна переглянути його повний бібліографічний опис 
з місцем зберігання  примірників та пов’язаними описами, наприклад, аналітичними 
описами окремих творів (якщо вони є).  

За рубриками. При пошуку за довідником предметних рубрик (Тезаурус-Рубрики) 

після введення  пошукового критерію – рубрики (або частини назви рубрики) буде 
виведена таблиця, в якій відображена назва самої рубрики та назва рубрики, що є 
вищою за дану у дереві рубрик. Також є кількість підрубрик у рубриці, кількість 
документів з цією рубрикою без обліку документів, що пов’язані з підрубриками, та з 
обліком підрубрик. Крім того, можуть бути посилання на пов’язані рубрики («Див. 
також»). 

 

У даному прикладі отримано два результати: перший  - це шукана рубрика, як головна 
з 15 підрубриками; другий – пошукова рубрика є сама підрубрикою більш узагальненої 
рубрики.  

Переглянути всі підрубрики обраної рубрики можна, натиснувши мишею на їх кількість. 

 



Отримати список документів, що пов’язані з необхідною рубрикою, або з уточненою 
підрубрикою можна клацнув мишею на число документів.  

Усі елементи пошукової таблиці, що визначені блакитним кольором, мають посилання, 
таким чином можна переміщуватись по дереву рубрику.  

За видавництвами та серіями. При пошуку за назвою видавництва буде 

виведена таблиця з назвами видавництв, серіями, які пов’язані з ними, та кількістю 

документів 

 

При пошуку за назвою серії  електронний каталог надає таблицю 

 

Щоб отримати документи, що видані у конкретному видавництві або у межах 
конкретної серії, необхідно натиснути у відповідній таблиці на кількість документів.  

ППоошшуукк  уу  ппооввннооммуу  ккааттааллооззіі  

Цей пункт із меню ліворуч надає можливість шукати в усьому каталозі за типами 
документів. Оскільки обсяг каталогу понад 1 млн. записів, має рацію 
використовувати цей тип пошуку для документів, яких у каталозі не надто багато:  
назви періодичних видань, ноти, картографічні видання, відеозаписи, мікроформи, 
діафільми, звукозаписи, електронні ресурси, ігри, набори, звіти, нормативні документи, 
ізоматеріали. 

 

 



ППоошшуукк  уу  ннооввиихх  ннааддххоодджжеенннняяхх  

На сторінці нових надходжень за посиланням у меню ліворуч, відображені документи, 
які були розміщені в електронному каталозі за останній місяць. Їх можна замовити або 
відправити на полицю особистого кабінету. 

 

Крім того, є можливість переглянути історію надходжень  за останні 5 років, для цього 
треба обрати шуканий рік, а потім шуканий місяць. Цифра праворуч місяця відображає 
кількість надходжень до електронного каталогу за цей період. 

 

ЗЗааммооввллеенннняя  ((ббррооннюювваанннняя))  ддооккууммееннттіівв..  

В електронному каталозі ЦНБ Ви маєте змогу замовити (бронювати) необхідний 
документ безпосередньо з будь-якої сторінки результатів пошуку за умови: 

 якщо Ви маєте діючий читацький абонемент (діючу читацьку картку) та маєте 
пароль доступу до особистого кабінету; 

 якщо Ви  не маєте заборгованості та не перевищуєте ліміт на отримання 
документів (для студентів до 30 одиниць, для викладачів без обмежень); 

 якщо необхідний документ є фізичною одиницею – книгою, номером періодичного 
видання, диском та інш.; 

 якщо цей документ має вільні примірники, які доступні для замовлення 
(бронювання) згідно з правилами обслуговування бібліотеки. 

Замовити документи можна на абонемент наукової та художньої літератури (отримати 
його в тимчасове користування для роботи поза бібліотекою) або до читальних залів. У 
Електронному каталозі ЦНБ Каразінського університету не приймаються замовлення 



на документи:  

 які представлені у відкритому доступі на полицях читальних залів №1, №2, №4, 
№6; 

 які зберігаються на навчальних абонементах №1, №2, №5, №6 (достатньо прийти 
на навчальний абонемент та отримати документ); 

 які зберігаються у фонді відділу книжкових пам’яток, цінних видань та рукописів та 
секторі літератури з мистецтва (там особливі правила обслуговування); 

 які зберігаються у фондах кафедральних бібліотек; 

 які експонуються на виставках, які тимчасово знаходяться у палітурній майстерні 
та інш.  

Документи, що мають статус обов’язкового примірника, та  документи, які вийшли 
друком до 1945 року, не можуть бути замовлені на абонемент наукової та художньої 
літератури, а лише до читального залу. 

Ви маєте змогу замовляти (бронювати) документи з будь-якої із сторінок результату 
пошуку. При простому або розширеному пошуку достатньо відмітити праворуч 
галочкою потрібний документ та клікнути мишею на «замовити» 

 

Також можна замовити документ при пошуку у будь-якому довіднику, у нових 
надходженнях, у повному пошуку.  

 



 

Якщо Ви у цьому сеансі доступу до електронного каталогу не були авторизовані, то 
система запитує номер читацької картки та пароль (код) доступу до особистого 
кабінету (про особистий кабінет буде далі).  

Потім з’явиться вікно вибору місця зберігання документа та місця, де Ви його можете 
отримати. Ви можете змінити місце зберігання (якщо система надає таку можливість) і 
місце отримання (можна отримати, наприклад, документ у читальний зал, а не на 
абонемент).  

 

Далі потрібно натиснути «Замовити». Якщо кількість замовлень не перевищила ліміт, 
то з’явиться повідомлення про успішне замовлення (бронювання). 

ООссооббииссттиийй  ккааббііннеетт  ккооррииссттууввааччаа    

((ччииттааццььккаа  ееллееккттррооннннаа  ккааррттккаа))  

Для доступу до свого особистого кабінету Ви 
повинні знати номер своєї читацької картки (свій 
штрих-код), а також пароль (код доступу). Пароль 
можна отримати на будь-якому пункті 
обслуговування ЦНБ.  

Увійти в особистий кабінет можна, звернувшись до 
меню на панелі ліворуч або при замовленні документів. 
Потрібно ввести свої дані і, якщо вони дійсні, буде 

відкритий доступ до сторінки «Картка читача». 

При введені пароля звертайте увагу на мову клавіатури (латиниця або 
кирилиця)! 

На головній сторінці читацької картки знаходиться коротка інформація про користувача, 
інформація про заброньовані документи, поточні видачі та про термін повернення.  

 



Якщо у списку «Поточних видач» документ виділений кольором, то це означає, що 
закінчився термін повернення. Вам потрібно або продовжити термін отримання 
документа, або повернути його до бібліотеки. 

 

На вкладці «Історія» можна переглянути список раніше отриманих та замовлених 
документів.   

 

Історію бронювання та історію видач можна роздрукувати (вивести бібліографічні описи 
видань в окремому вікні, з якого далі можна копіювати у Word). 

Книжкова полиця надає можливість сформувати список потрібних Вам 

документів. Для перегляду книжкової полиці перейдіть на відповідну вкладку. 

 

Документи, що знаходяться на книжковій полиці, можна замовити або прибрати з 
полиці. Додати документ на книжкову полицю Ви можете у перегляді нових 
надходжень, у простому або розширеному пошуку (якщо у таблиці результатів пошуку є 
такий стовпчик, якщо ні – його можна додати) або у пошуку за довідником (див. раніше 



у розділі «Замовлення документів»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо Ви авторизувалися у системі, то опис документа одразу же з’явиться на полиці, 
інакше система запрошує авторизуватись.  

В особистому кабінеті також є можливість друкувати список документів, що 
зберігаються на полиці. 

Якщо Ви працюєте на ПК загального призначення (в ЦНБ, на кафедрі та інш.), 
не забувайте наприкінці сеансу закрити свою читацьку картку (читацький 
кабінет), натиснувши на «Вихід» у меню ліворуч! 

ДДррууккуувваанннняя  ссппииссккіівв  ллііттееррааттууррии  іізз  ппоошшууккуу  

Друкування бібліографічних описів може бути корисним для створення списків 
літератури у наукових роботах. 

Із результатів простого або розширеного пошуку для друкування списку достатньо 
вибрати потрібні описи, позначивши їх галочкам, а після цього натиснути на «Друк 
списку» або «Друк спрощеного списку». В окремому вікні з’явиться список 
бібліографічних описів. Далі ці записи можна скопіювати у Word.  

 

 



 

Ще зручніше створювати списки при пошуку за довідниками. Тут також потрібно 
помітити галочками необхідні документи, але при переході на іншу сторінку того ж 
пошуку, ці відмітки будуть зберігатися. Крім того, у цьому режимі доступні додаткові 
функції відбору описів: 

 відбір сторінки – відмічаються всі документи на сторінці пошуку; 

 інверсія – змінюються статусом відмічені та невідмічені документи; 

 скидання – робить всі документи сторінки невідміченими; 

 друк – виводить в окремому вікні сформований список описів, цифра у дужках – 
кількість відібраних описів. 
 

 



 
 

Бажаємо вдалої роботи! 

 
 


