
Видавництво «НОВА КНИГА» пропонує  
доступ до електронних навчальних видань  

на платформі Vilibri 
 
Щоб скористатися ресурсом перейдіть за посиланням 
https://vilibri.com.ua/ 
або відскануйте QR-код 
 
 
 
Початок роботи на платформі Vilibri 

1. Зареєструйтеся на сайті*. Форма реєстрації знаходиться у розділі 
Почати сеанс 

2. Увійдіть у кабінет 
3. Додайте у кошик потрібні видання з Головної сторінки сайту або з 

Каталогу 
4. Отримайте книгу БЕЗКОШТОВНО 

* реєстрація може зайняти певний час, слідкуйте за повідомленнями від 
Vilibri у вашій пошті 
 
Тепер КНИГА доступна Вам для роботи! 
Вона буде зберігатися на віртуальній книжковій полиці – це розділ Власні 
книжки 
 
Як працювати з книгою? 

1. Читати! Ви можете автоматично переходити по розділах у 
відповідності до ЗМІСТУ 

2. Робити ЗАКЛАДКИ 
3. Робити НОТАТКИ 

 
Ваші НОТАТКИ будуть доступні для друку та збереження у файл .pdf. Для 
цього ми передбачили розділ Мої нотатки у персональному кабінеті. 
 
З часом книг на  платформі Vilibri буде більше 
 
Завдяки кафедрі гігієни та екології №1 книги  

Гігієна та екологія : підручник / за заг. ред. В. Г. Бардова. – 
Вінниця : Нова Книга, 2020 
Hygiene and Ecology: student’s book = Гігієна та екологія: 
підручник /ed. by V. G. Bardov. Translation from Ukrainian ed. — 
Vinnytsia : Nova Knyha,  2022 

доступні безкоштовно для студентів Національного медичного університету 
ім. О.О. Богомольця  
 
Щоб скачати  ці підручники на платформі Vilibri виконайте наступні дії 

1. Зареєструйтеся на сайті*. Форма реєстрації знаходиться у розділі 
Почати сеанс 

2. Зайдіть на сторінку обраної книги 
3. Завантажте з закладки «Фрагмент книги» повний текст підручника 

 
І зробіть це вчасно:) 

 
Бажаємо успішного навчання! 
 

Паперові книги можна придбати на 
сайті видавництва НОВА КНИГА 
nk.in.ua 

  



“Nova Knyha” Publishing House offers access  
to electronic educational book editions on 

 the  Vilibri platform 

 
Use the link below or scan the QR-code to access the platform 
https://vilibri.com.ua/ 
 
 
 
 
Getting started on the Vilibri platform 

1. Register on the website*. The registration form is located in the Start 
Session section. 

2. Access Personal Cabinet. 
3. Add chosen books to a cart from the main website page or from the Book 

Catalogue. 
4. Get the book FOR FREE. 

*registration  may take some time, check for messages from the Vilibri in your 
 e-mail. 
 
Now the Book is available to you! 
It will be stored on the virtual bookshelf – My Books section.  
 
How to use the book? 

1. Just read it! You can automatically navigate through chapters according 
to the CONTENTS  

2. Make BOOKMARKS 
3. Make NOTES 

 
Your NOTES can be printed or saved in pdf-file. For this purpose, we provide the 
My Notes section in the Personal Cabinet. 
 
With time the number of books on the Vilibri platform will increase.  
 
 

Best Wishes for the New Academic 
Year! 
 

Paper edition of the same books can 
be purchased on the “Nova Knyha” 
Publishing House website 
https://nk.in.ua 
 
 

  


