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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Електронна бібліотека Комунального закладу вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради (далі – Коледж) є інформаційною 

системою, яка забезпечує розміщення і збереження документів в електронному вигляді з 

можливістю доступу до них через засоби обчислювальної техніки та з допомогою 

мережі Інтернет. Електронна бібліотека є комплексом, який складається з фонду 

електронних документів та електронних ресурсів, розміщених на сайті lpk.ucoz.ua. 

Електронна бібліотека надає користувачам вільний доступ до інформаційних ресурсів з 

метою навчання, підвищення кваліфікації педагогів, отримання студентами додаткових 

наукових знань, а також забезпечує можливість використовувати навчально-методичні 

матеріали, відео- та аудіо-матеріали, представлені на електронних носіях.  

2. Електронна бібліотека підпорядковується ректору Коледжу. 

3. У своїй діяльності електронна бібліотека керується: чинними 

нормативними актами, наказами та розпорядженнями МОН України, планами роботи 

електронної бібліотеки, Правилами внутрішнього розпорядку Коледжу та цим 

Положенням. Для забезпечення ефективної та безперервної роботи необхідне 

дотримання нижче наведених правил, які розроблені відповідно до Закону України «Про 

інформацію» від 02.10.1992, Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 

23.12.1993, Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку національної 

складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу 

до цієї мережі в Україні» від 31.07.2000 № 928/2000.  

 

2. МЕТА, ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ 

ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 

1. Електронна бібліотека функціонує з метою забезпечення доступу 

здобувачів освіти та працівників Коледжу до інформаційних ресурсів, що сприяє 

підвищенню рівня освіти студентів, творчим пошукам викладачів.  

2. Основним напрямком діяльності електронної бібліотеки є впровадження 

інноваційних форм і нових технологій інформаційного забезпечення освітнього процесу 

навчальними і навчально-допоміжними матеріалами в електронній формі та з 

електронних джерел. 

3. Основні завдання електронної бібліотеки із впровадження інноваційних 

форм і нових технологій: 

➢ збір, накопичення та опрацювання навчальної й навчально-допоміжної 

інформації (у тому числі тієї, що створюється педагогами та студентами) відповідно до 

освітньо-професійних програм Коледжу; 

➢ розміщення та оновлення навчально-методичних комплексів викладачів на 

сайті електронної бібліотеки; 
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➢ надання консультативних послуг студентам та викладачам щодо використання 

інформаційних ресурсів бібліотеки та мережі Інтернет для навчання та професійної 

діяльності; 

➢ формування у користувачів (працівників та студентів) навичок самостійного, 

творчого пошуку й одержання інформації з використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 

3.    МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 

БІБЛІОТЕКИ 

 

1.  Електронна бібліотека забезпечена технічними засобами для: 

➢ організації індивідуальної роботи користувачів з навчальними та навчально-

допоміжними матеріалами з допомогою комп’ютерної техніки; 

➢ організації доступу до пошукових сервісів Інтернету, засобів спілкування, 

листування та дистанційної роботи; 

➢ створення презентацій та Інтернет-проєктів, роботи з графічними та відео 

об'єктами, виготовлення друкованих матеріалів; 

➢ організації колективних занять та колективних переглядів з використанням 

сучасних медіаматеріалів. 

2. Електронна бібліотека містить упорядковану сукупність методичних 

матеріалів в електронному вигляді, розміщених на сайті електронної бібліотеки та на 

певних видах електронних носіїв. Фонд електронної бібліотеки формується на основі 

матеріалів, переданих викладачами з умовою вільного їх використання студентами та 

працівниками Коледжу з дотриманням положень Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» від 23.12.1993. 

 

4.    ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

 

1. Адміністратор бази даних електронної бібліотеки зобов’язаний: 

➢ розміщувати на сайті електронної бібліотеки матеріали викладачів та надавати 

консультативну допомогу щодо самостійного їх розташування; 

➢ забезпечувати доступ користувачів до електронних ресурсів з дотриманням 

вимог законодавства щодо охорони авторських та суміжних прав; 

➢ надавати консультативну допомогу в процесі здійснення користувачами 

пошуку необхідної інформації та її обробки;  

➢ забезпечити сприятливі умови роботи в електронній бібліотеці.  

2. Право користування електронною бібліотекою надається студентам, 

працівникам коледжу. 

Користувачі електронної бібліотеки мають право: 

➢ користуватися ресурсами бібліотеки, розміщеними на сайті та на електронних 

носіях; 
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➢ отримувати консультаційну допомогу щодо реєстрації на сайті, пошуку та 

вибору джерел інформації. 

3. Користувачі електронної бібліотеки зобов’язані: 

➢ при першому відвідуванні ознайомитися з правилами користування 

електронною бібліотекою та інструкцією з техніки безпеки;  

➢ підтримувати тишу та чистоту під час роботи в кабінеті;  

➢ бережливо ставитися до обладнання електронної бібліотеки;  

➢ використовувати жорсткий диск комп'ютера для зберігання власної інформації 

не довше сеансу роботи за комп’ютером;  

➢ при потребі копіювання інформації користувач повинен пред’явити 

працівникові знімний диск для перевірки на наявність вірусів. 

4.  Користувачу забороняється:  

➢ починати працювати в електронній бібліотеці без дозволу завідувача кабінетом 

або лаборанта;  

➢ використовувати техніку та програмне забезпечення в цілях, що не 

передбачають пошуку інформації та задоволення читацьких запитів;  

➢ порушувати будь-які пункти інструкції з техніки безпеки;  

➢ вносити будь-які зміни в технічні та програмні параметри комп’ютерної 

техніки, самостійно знищувати будь-які файли з комп’ютера; вимикати й 

перезавантажувати комп’ютери без попереднього узгодження з завідувачем кабінетом 

або лаборантом; 

➢ використовувати комп’ютерну техніку, програмне забезпечення та мережу 

Інтернет в комерційних цілях; 

➢ категорично забороняється перегляд ресурсів порнографічного змісту, робота в 

чатах, ігри, заняття будь-якою діяльністю, що порушує законодавство України та/або 

міжнародне законодавство. 

 При порушенні даних правил користування електронною бібліотекою 

користувачі будуть позбавлені прав користування ресурсами кабінету.  

За пошкодження програмно-технічних засобів користувачі електронної бібліотеки 

несуть повну матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.  

 

   


