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Про проєкт 
 

Електронно-бібліотечна система видавництва «Олді+» надає онлайн-доступ 

до великого фонду навчальної та наукової літератури. 

У ЕБС сформовані колекції електронних версій книг, згрупованих за 

тематичними і цільовими ознаками.  

У ЕБС ви знайдете підручники і навчальні посібники, монографії та інші 

видання з різних галузей науки. 

 

 

 



Електронні книги охоплюють широкий спектр тем  

з різних галузей науки 

• Аграрні науки 

• Бібліотечна справа 

• Будівництво та дизайн 

• Ветеринарна справа 

• Водні біоресурси та аквакультура 

• Воєнні науки та безпека 

• Гуманітарні науки 

• Екологія 

• Економіка та фінанси 

• Землеустрій 

• Інформаційні технології 

• Історія 

• Культура та мистецтво 

• Математика та механічна інженерія 

• Менеджмент та маркетинг 

• Морська література 

• Охорона здоров'я 

• Педагогіка та психологія 

• Право 

• Природничі науки 

• Публічне управління та 

адміністрування 

• Словники 

• Сходознавство 

• Технічні науки та електрична 

інженерія 

• Туризм та готельна справа 

• Філологія 

• Харчові технології та ресторанна 

справа 



Місія проєкту 
 

 Надання оперативного онлайн-доступу до навчальної та наукової 

літератури. 

 Ми створюємо нові електронні видання, опираючись на досвід 

випуску традиційних паперових видань. З нами співпрацюють 

сотні педагогів, вчених і фахівців. Ми беремо участь у формуванні 

інформаційного професійного простору. 



 Студенти  

 

 Аспіранти 

 

 Викладачі  

 

 Вчені 

Аудиторія проєкту 



Переваги роботи  

з електронно-бібліотечною системою 

 продуманий програмний комплекс, 

орієнтований на зручність роботи з 

текстами (зручний інтерфейс, 

функціональність); 

 

 вільний і в той же час захищений 

доступ читачів до необхідних, 

рекомендованих і актуальних видань 

через Інтернет; 

 

 прискорений і вдосконалений 

процес отримання книжкових 

новинок з мінімальними витратами; 

 

 економія місця в бібліотеках; 

 

 економія часу на пошук потрібної 

книги в великому потоці інформації в 

Інтернеті; 

 

 можливість укладення контракту з 

єдиним постачальником. 



Співпраця для бібліотек передбачає 
 

 Збільшення фондів бібліотек за рахунок електронних видань. 

 Постійне оновлення контенту сайту новими електронними виданнями. 

 Застосування сучасних інформаційних технологій, що виключають 

додаткові інвестиції бібліотек в розробку і зміст власного програмного 

забезпечення, можливість роботи в режимі онлайн через Інтернет. 



Завдання, які вирішуються ЗВО при використанні ЕБС 
 

 Забезпечення студентів доступом до сучасного електронного освітнього 

ресурсу. 

 Робота з повнотекстової базою навчальної літератури - в єдиному освітньому 

просторі. 

 Зниження витрат і підвищення ефективності використання коштів, виділених на 

комплектування електронних фондів. 

 Застосування найсучасніших технологій в освіті. 



Ми гарантуємо: 

 

Студентам — ефективне навчання 

 

Викладачам — доступ до 

актуальних видань 

 

Бібліотекарям — актуальний 

контент 

 

 

Все, що потрібно для організації 

якісного навчального процесу, ви 

можете знайти в ЕБС видавництва 

«Олді+». 

 



КОНТАКТИ ВИДАВНИЦТВА 

 

вул. Паровозна, 46а,  

м. Херсон, 73034 

Графік роботи: пн – пт, 8:00 – 17:00 

 

serova@oldiplus.ua 

 

ebooks.oldiplus.ua 


