


офіційно зареєстровані в електронній базі бібліотеки. Обслуговування сторонніх 
користувачів здійснюється відповідно до Положення про надання платних 
послуг науково-технічною бібліотекою Київського національного університету 
технологій та дизайну. 

1.6. Використання контенту повнотекстової продукції надається тільки 
авторизованим користувачам. Усі авторизовані користувачі мають присвоєний 
їм власний унікальний ідентифікатор і пароль користувача. 

1.7. Формування електронної бібліотеки і надання доступу користувачам 
до її ресурсів здійснюється працівниками бібліотеки. 

2. Мета та завдання електронної бібліотеки 
2.1. Електронна бібліотека функціонує з метою зберігання, систематизації, 

накопичення видань та колекцій в електронному вигляді, забезпечення доступу 
здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, співробітників 
університету та зовнішніх користувачів до цих ресурсів, що сприяє освітнім, 
науковим та творчим пошукам. 
         2.2. Основними завданнями електронної бібліотеки є: 

2.2.1. забезпечення доступу до електронного каталогу, видань та 
документів, включаючи повні тексти; 

2.2.2. збезпечення користування через авторизацію виданнями обмеженого 
доступу (цінні книги, видання в одному примірнику, навчальні 
видання зі спеціальностей, що не забезпечені достатньою кількістю 
підручників); 

2.2.3. забезпечення доступу до інформації, яка існує виключно в 
електронному вигляді; 

2.2.4. збезпечення користування базами даних тестового доступу; 
2.2.5. підвищення відсоткового книгозабезпечення навчальних дисциплін 

за рахунок повнотекстових електронних версій навчальної 
літератури; 

2.2.6. збереження цінних у науковому й історичному плані документів у 
фондах бібліотеки, створення електронних копій і забезпечення 
віддаленого доступу до них; 

2.2.7. створення системи доставки документів в електронному вигляді; 
2.2.8. інтеграція інформаційних ресурсів Науково-технічної бібліотеки 

КНУТД у світовий інформаційний простір. 
3. Функції електронної бібліотеки 

3.1. Електронна бібліотека НТБ КНУТД орієнтована на здобувачів вищої 
освіти, науково-педагогічних працівників та співробітників Університету і 
виконує наступні основні функції: 

 



– наукова (надання інформації для поглибленого вивчення теми    
   (предмета) науково-педагогічними працівниками та аспірантами); 

– освітня (підтримка як формальної, так і неформальної освіти, шляхом 
надання не тільки навчального матеріалу, а й необхідної додаткової 
літератури); 

– довідкова (задоволення потреб в інформації одноразового характеру з 
широкого кола питань); 

– просвітницька (розповсюдження знань з різних галузей шляхом 
формування колекцій); 

– фондоутворення (доповнення традиційного фонду бібліотеки 
документами, які існують тільки в електронному вигляді); 

– книгозбереження (оцифровування документів підвищеного попиту, 
електронні аналоги яких мають зберігатися). 

4. Права й обов’язки користувачів електронної бібліотеки 
4.1. Кожен авторизований користувач має право: 
4.1.1. на відкритий доступ до онлайн-сервісу електронної бібліотеки; 
4.1.2. провадити пошук, проглядати контент повнотекстових документів; 
4.1.3. завантажувати інформацію: опубліковані статті, реферати, матеріали 

конференцій, звіти, презентації, біографії, лекції та інші дослідницькі 
й інтелектуальні праці викладачів Університету; 

4.1.4. роздруковувати, створювати копії електронних версій документів і 
зберігати винятково для власного використання; 

4.1.5. звертатись із пропозиціями щодо розширення можливостей 
електронної бібліотеки. 

4.2. Кожен авторизований користувач зобов’язаний: 
4.2.1. використовувати електронні версії документів лише з метою освіти, 

навчання та приватного дослідження; 
4.2.2. не змінювати, перекладати або створювати будь-яку похідну роботу, 

за винятком того, що необхідно зробити, аби файли стали помітними 
на екрані авторизованого користувача; 

4.2.3. не тиражувати чи поширювати версії електронних документів; 
4.2.4. не розміщувати окремі елементи (файли) на сайтах соціальних 

мереж; 
4.2.5. не розголошувати паролі та облікові дані третім особам; 
4.2.6. дотримуватись Закону України «Про авторське право та суміжні 

права». 



4.3. Бібліотека доводить до відома користувачів правила користування 
електронними ресурсами. 
4.4. Бібліотека залишає за собою право відмовити в доступі фізичним особам, які 
порушили правила користування електронною бібліотекою. 

5. Склад електронної бібліотеки 
5.1. Тематичний склад ресурсів електронної бібліотеки визначається у 

відповідності до освітнього та навчально-виховного процесів Університету. 
Хронологічні рамки для документів не встановлюються. 

5.2. За формою власності ресурси електронної бібліотеки поділяються, як 
такі: 

5.2.1. створені науково-педагогічними працівниками Університету або 
придбані у видавництвах за договорами; 

5.2.2. відскановані навчальні видання, що користуються особливим 
попитом. 

5.3. За видами інформації: 
5.3.1. електронні ресурси на електронних носіях; 
5.3.2. електронні ресурси у вигляді окремих файлів (djvu, pdf). 

6. Джерела та організація комплектування 
6.1. Джерела комплектування: 
– формування повнотекстових баз даних електронної бібліотеки КНУТД на 
основі існуючих електронних ресурсів структурних підрозділів 
Університету; 
– поповнення повнотекстових баз даних електронної бібліотеки КНУТД на 
основі електронних копій друкованих видань Видавничого відділу 
навчально-наукових матеріалів; 
– отримання електронних документів із зовнішніх джерел (з мережі 
Інтернет, придбання документів на електронних носіях, обмін з іншими 
бібліотеками та закладами вищої освіти); 
– сканування документів з фонду бібліотеки та документів, наданих 
науково-педагогічними працівниками Університету. 

7. Структура електронної бібліотеки 
7.1. Електронна бібліотека НТБ КНУТД складається з інформаційних 

ресурсів: 
–  Основний каталог видань;  
–  Повнотекстові навчально-методичні документи Університету; 
–  Періодика та Аналітика; 
– Автореферати та дисертації; 
– Повнотекстові посібники підвищеного попиту; 



– Цінні і рідкісні видання (повні тексти); 
– Інституційний репозитарій, що включає наукові статті науково-

педагогічних працівників КНУТД; автореферати дисертацій та 
дисертації, захищені в університеті; матеріали наукових конференцій та 
семінарів; патенти; навчально-методичні видання (підручники, 
навчальні посібники); наукові видання (монографії); кваліфікаційні 
випускні роботи здобувачів вищої освіти (бакалаврські та магістерські); 
матеріали наукових конференцій та семінарів, проведених в КНУТД; 
періодичні видання КНУТД; 

–  Система Open Journal Systems (OJS), що включає повні тексти наукових 
періодичних видань КНУТД. 
7.2. Кожний електронний документ – це бібліографічний і повнотекстовий 

файл формату pdf або djvu. 
7.3. Повнотекстові документи зберігаються на сервері НТБ КНУТД. 
За рівнем доступу електронні документи розподіляються: 
– документи вільного доступу (Електронний каталог); 
– документи, які доступні після авторизації користувачів (навчально-

методичні документи професорсько-викладацького складу); 
– документи, доступні лише в локальній мережі Університету (електронні 
ресурси документів підвищенного попиту); 
– документи, які доступні лише в бібліотеці (мультимедійні матеріали, 
компакт-диски). 

8. Технологія каталогізації електронних документів 
8.1. Каталогізація електронних документів здійснюється у відповідності до 

міжнародних та державних стандартів, які діють в сфері бібліографічного опису 
документів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання».  

8.2. Бібліографічні записи для електронних документів створюються 
співробітниками відділу комплектування та обліку видань та відділу 
інформаційних технологій науково-технічної бібліотеки КНУТД. 

8.3. Зв'язок бібліографічних записів з повними текстами документів 
формується відділом інформаційних технологій та іншими відділами науково-
технічної бібліотеки КНУТД. 

9. Облік електронних документів та користувачів електронної 
бібліотеки 

9.1. Облік фонду електронних документів здійснюється згідно з 
нормативними документами щодо обліку бібліотечного фонду. Обов'язкові  

 



елементи індивідуального обліку документа фіксуються та обробляються в 
автоматизованій бібліотечно-інформаційній системі Ірбіс.  

9.2. Основними одиницями обліку електронних документів є: 
– назва – умовне позначення одного електронного документа; 
– файл – кожний окремий файл електронного документа. 
9.3. Одиницями обліку користування електронною бібліотекою є: 
– користувач; 
– пошуковий запит; 
– кількість звернень до електронної бібліотеки. 

10. Форма подання документів до електронної бібліотеки 
10.1. Цифровий контент до електронної бібліотеки подаються відповідно 

до міжнародних, міждержавних та нацональних стандартів, які діють у сфері 
бібліографічного опису документів: ДСТУ 7.1.: 2006 «Бібліографічний запис, 
бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ГОСТ 7.82–
2001. Система стандартів щодо інформації, бібліотечній та видавничій справі. 
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис електронних ресурсів; ГОСТ 7.83–
2001. Система стандартів з інформації, бібліотечній та видавничій справі. 
Електронні видання. Основні види та вихідні відомості; бібліографічного опису 
UNIMARS. 

10.2. Вимоги до подання документів: 
10.2.1 . електронна копія видання повинна бути надана переважно на flash-

носії; 
10.2.2. документ повинен бути у формі єдиного файла в одному із 

редагованих форматів (PDF). Ілюстрації та інша графічна частина 
повинна міститись безпосередньо у тексті. Перша сторінка 
документу – титульна, друга сторінка містить бібліографічний опис 
та іншу службову інформацію. Текст документу починається з 
третьої сторінки. 

10.3. Для подання документів до електронної бібліотеки необхідні: 
10.3.1. супровідний лист (2 прим.), підписаний авторами документу та 
завідувачем кафедри (відповідальний за випуск); 
10.3.2. авторський документ в електронній формі. 

11. Прикінцеві положення  
11.1. Усі наступні зміни до Положення (доповнення, уточнення, 

деталізація тощо) затверджуються Вченою радою та вводяться в дію наказом 
ректора університету.  

11.2. При затвердженні нової редакції попереднє Положення втрачає 
свою чинність. 




	–  Повнотекстові навчально-методичні документи Університету;

