
1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

СХВАЛЕНО

Вченою радою СНУ ім. В. Даля
протокол № 5
від 26 січня 2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом ректора СНУ ім. В. Даля

№ 33/92 від 20 лютого 2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО БІБЛІОТЕКУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Редакція 2018-01

м. Сєвєродонецьк



ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ СНУ ІМ. В. ДАЛЯ Редакція 2018-01, без змін

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення визначає основні завдання, функції, структуру і вимоги до бібліотеки 

освітніх програм СНУ ім. В. Даля (далі -  БОП).

1.2. БОП -  це електронний освітній ресурс, який дає змогу навчальному відділу 

СНУ ім. В. Даля в єдиному веб-середовищі публікувати, зберігати у систематизованому 

вигляді освітні програми в електронному форматі, а користувачам університету - шукати і 

використовувати освітні програми за всіма ступенями підготовки, спеціальностями та 

спеціалізаціями.

1.3. Положення розроблено відповідно до:

-  Закону України «Про вищу освіту»;

-  Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187;

-  Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і 

науки України від 25 квітня 2013 року № 466;

-  Положення про електронні освітні ресурси, затверджене наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України 01.10.2012, № 1060.

2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Мета Положення про бібліотеку освітніх програм СНУ ім. В. Даля (далі Положення) - 

це підвищення якості підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців за 

різними формами навчання шляхом забезпечення доступу здобувачам вищої освіти, 

слухачам, науково-педагогічним та науковим працівникам до всіх освітніх програм 

університету.

2.2. БОП має забезпечити умови для доступу кафедр, деканатів та інших підрозділів 

Університету до її ресурсів через Інтернет, використання у всіх підрозділах освітніх 

програм однієї і тієї ж редакції освітньої програми.

2.3. Вимоги до бібліотеки освітніх програм 

2.3.1. Загальні вимоги:

-  забезпечувати оперативну зміну та доповнення складу освітніх програм у БОП;

-  мати ієрархічну структуру доступу до освітніх програм, розміщених у БОП;

-  забезпечувати цілодобовий доступ до освітніх програм, розміщених у БОП, 

через Інтернет;

-  забезпечувати авторизований доступ до освітніх програм, розміщених у БОП.
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2.3.2. В назві файлів освітніх програм, що розміщені у БОП, повинні вказуватись: 

код і назва спеціальності / спеціалізації, ступінь вищої освіти, рік введення в дію.

2.3.3. Електронні версії освітніх програм, що передаються у навчальний відділ, 

повинні бути підготовлені у форматі документів Word 97 -  2003 (*.doc), відповідно до 

затвердженого МОН України шаблону (на момент введення в дію даного положення -  лист 

МОН України № 1/9-239 від 28 квітня 2017 року).

2.3.4. БОП реалізується засобами LMS MOODLE і розміщується на сайті 

дистанційного навчання університету (https://moodle.snu.edu.ua).

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Управління БОП покладається на навчальний відділ університету. Технічну 

підтримку функціонування БОП покладається на Центральний навчально-методичний 

центр університету.

3.2. Навчальний відділ університету забезпечує:

-  прийом, перевірку, коригування і збереження освітніх програм в електронній і 

паперовій формі;

-  підготовку, розміщення і видалення (у разі необхідності) освітніх програм в 

електронній формі у веб-середовищі БОП.

3.3. Центральний навчально-методичний центр забезпечує:

-  створення і коригування структури БОП;

-  консультування науково-педагогічних, наукових, інженерних кадрів підрозділів 

СНУ ім. В. Даля щодо доступу до ресурсів БОП ;

-  формування єдиного веб-середовища БОП -  експлуатація всіх необхідних 

програмних елементів;

-  виконання резервного копіювання БОП ;

-  організацію авторизованого доступу різних рівнів та градацій користувачів до 

ресурсів БОП через веб-сайт дистанційного навчання університету 

(https://moodle.snu.edu.ua) університету.

3.4. До «Бібліотеки освітніх програм СНУ ім. В. Даля» організується доступ з контролем 

повноважень.

Встановлюються наступні рівні повноважень:

-  здобувані вищої освіти - перегляд освітніх програм;

-  зареєстрований користувач - перегляд освітніх програм;

-  викладачі - перегляд освітніх програм;
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-  управляючий БОП - ввід, заміна, видалення.

3.5. Внесення чи видалення освітніх програм в БОП виконується тільки за рішенням 

Вченої ради університету.

4. СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

4.1. БОП має ієрархічну структуру, пов'язану з організаційною структурою підрозділів в 

університеті: «факультет/інститут» - «кафедра».

4.2. Кафедральний розділ БОП поділяється на два підрозділи -  у першому, закритому для 

всіх користувачів, окрім управляючого БОП, розміщуються електронні версії освітніх 

програм у форматі документів Word 97 -  2003 (*.doc), у другому, для перегляду, 

розміщуються версії освітніх програм у форматі PDF. За рішенням робочої групи даної 

освітньої програми для файлу у форматі PDF можуть бути встановлені властивості, що 

забороняють копіювати з неї фрагменти і/або роздруковувати файл на принтері.

5. ВЗАЄМОДІЯ (СЛУЖБОВІ ЗВ’ЯЗКИ) ПРИ РОЗРОБЛЕННІ 

ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

5.1. Для якісної й оперативної підготовки освітніх програм в БОП, випусковим кафедрам 

необхідно взаємодіяти з навчальним відділом та Центральним навчально-методичним 

центром університету на рівні безпосередніх виконавців у межах їх компетенції, а у разі 

виникнення суперечностей, недотримання чи порушення термінів виконання - на рівні 

керівників відповідних структурних підрозділів.

5.2. Під час звернення працівників випускових кафедр з приводу розроблення і 

розміщення освітніх програм в БОП до працівників навчального відділу та Центрального 

навчально-методичного центру університету, останні зобов’язані відреагувати в межах 

своєї компетенції.

посада підпис П.І.Б.
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