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1. Призначення та сфера використання 

1.1. Положення про центр інформаційного забезпечення освітнього 

процесу – внутрішній документ, який установлює порядок функціонування 

цього структурного підрозділу у Вищому навчальному закладі Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі». 

1.2. Введення документу в дію здійснюється з моменту його 

затвердження. 

1.3. Документ є обов’язковим для використання в діяльності центру 

інформаційного забезпечення освітнього процесу. 

1.4. Зміст положення не суперечить державним та галузевим стандартам, 

нормативно-методичним документам щодо організації діяльності та 

управління кафедрами закладу вищої освіти. Його розробка здійснювалась з 

урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти та науки 

України, Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, системи 

управління якістю діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», розроблених відповідно до 

вимог стандарту «Система управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2015). 

1.5. У разі виникнення необхідності положення підлягає перегляду. 

Пропозиції щодо внесення змін у зміст документу можуть вносити перший 

проректор, директор центру. Оформлення змін та перегляд змісту стандарту з 

врахуванням запропонованих змін здійснює начальник відділу забезпечення 

якості діяльності. 

1.6. Первісний документ й актуалізовані його варіанти затверджує 

ректор університету. 

1.7. Положення є конфіденційним документом. Можливості його 

копіювання визначає ректор. 

 

2. Нормативні посилання 

«Про освіту» Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ (зі змінами і 

доповненнями). 

«Про вищу освіту» Закон України від 01.07.2014 № 1556- VІІ(зі змінами і 

доповненнями). 

«Про бібліотеки і бібліотечну справу» : Закон України від 27.01.95. 

№ 33/95-ВР. 

«Про видавничу справу» Закон України від 05.06.1997  №318/97-ВР у 

редакції від 04.10.2018. 

Статут Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», 2019 р.  

Місія Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» та політика у сфері якості, 2020 р. 

Концепція діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», 2010 р. 

Стратегія розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/33/95-%D0%B2%D1%80
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«Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 рр., 2017 р. 

Положення про структурний підрозділ університету. Методика розробки, 

узгодження, впровадження та використання (ДПСЯ М –9-4.2.3-15-54-17). 

 

3.Визначення та скорочення 

ПУЕТ – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі». 

ДПСЯ – документи і процедури системи якості, розроблені відповідно до 

вимог системи стандартизації України і системи якості ПУЕТ, які 

встановлюють комплекс норм, правил, вимог до об’єкту стандартизації та до 

процесу управління ним в університеті і затверджені керівництвом навчального 

закладу. 

ПП – положення про підрозділ. 

ЦІЗОП – центр інформаційного забезпечення освітнього процесу. 

ЕБ – електронна бібліотека. 

 

4. Загальні положення 

4.1. Центр інформаційного забезпечення освітнього процесу є 

бібліотечно-бібліографічним, навчальним, науково-допоміжним, 

інформаційним, культурно-просвітницьким, видавничим та поліграфічним 

структурним підрозділом університету, який створено з метою удосконалення 

та поліпшення інформаційного забезпечення освітнього процесу в ПУЕТ.  

4.2. ЦІЗОП у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеку і бібліотечну 

справу», «Про національну програму інформатизації», «Про видавничу 

справу», підзаконними нормативно-правовими актами та документами органів 

управління вищими навчальними закладами України, правління Укоопспілки, 

Статутом університету та цим Положенням. 

4.3. Своєю діяльністю ЦІЗОП сприяє реалізації державної політики в 

галузі науки і культури, дотримуючись принципів гуманізму та демократизму, 

пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.  

4.4. Університет забезпечує правові, організаційні, фінансові та 

матеріальні умови, необхідні для функціонування ЦІЗОП.  

4.5. ЦІЗОП та його структурні підрозділи створюються, реорганізуються 

та ліквідовуються наказом ректора університету. 

4.6. Показниками результативності діяльності ЦІЗОП є повне та 

своєчасне інформаційне забезпечення освітнього процесу за напрямами 

діяльності його структурних підрозділів. 

 

5. Мета та завдання центру інформаційного забезпечення освітнього 

процесу 

5.1. Метою ЦІЗОП є якісна організація та координація процесу 

інформаційного забезпечення освітнього процесу в ПУЕТ. 
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5.2. Завданнями діяльності ЦІЗОП є:  

- перспективне та поточне планування процесу інформаційного 

забезпечення освітнього процесу в університету; 

- формування, використання, зберігання документально-інформаційних 

ресурсів;  

- бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів;  

- організація і здійснення на професійному рівні видавничо-

поліграфічного забезпечення всіх процесів діяльності університету необхідною 

поліграфічною продукцією. 

 

6. Структура центру інформаційного забезпечення освітнього процесу 

6.1. Структура та штати ЦІЗОП затверджуються наказом ректора 

університету і мають забезпечувати повноцінне його функціонування.  

6.2. Завдання, зміст роботи, взаємозв’язки, права і обов’язки, 

відповідальність структурних підрозділів ЦІЗОП визначаються Положеннями 

про них та відповідними посадовими інструкціями. 

8.3. До складу ЦІЗОП входять: 

- бібліотека (відділ комплектування та наукової обробки документів, 

відділ обслуговування, відділ інформаційних технологій та комп’ютерного 

забезпечення). 

- Видавничо-поліграфічний відділ. 

 

7. Основні функції центру інформаційного забезпечення освітнього 

процесу 

7.1. Основні функції ЦІЗОП реалізуються через функції структурних 

підрозділів, що входять до його складу. 

7.1.1. Основні функції відділу комплектування та наукової обробки 

документів: 

а) комплектування навчальною та науковою літературою 

бібліотечного фонду згідно з навчальними програмами університету; 

б) технічна та комп’ютерна обробка літератури; 

в) розподіл навчальної та наукової літератури та передача в підрозділи 

ЦЗОП; 

г) передплата періодичних видань за профілем університету та їх 

обробка; 

д) редагування каталогів (алфавітного, систематичного, генерального, 

електронного); 

е) списання застарілих за змістом та зношених видань; 

ж) вивезення макулатури; 

з) дотримання встановлених правил обліку, збереження, використання 

фондів ЦЗОП. 

7.1.2. Основні функції відділу обслуговування: 
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а) якісне обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-

викладацького персоналу  навчальною та науковою літературою; 

б) здійснення контролю за своєчасним поверненням літератури 

користувачами; 

в) вивчення запитів користувачів; 

г) аналізування використання бібліотечного фонду та фонду 

електронної бібліотеки; 

д) задоволення запити читачів на літературу, що відсутня в бібліотеці 

через Міжбібліотечний абонемент; 

е) надання допомоги студентам, аспірантам, професорсько-

викладацькому складу під час вибору літератури за каталогами та картотеками; 

ж) забезпечення збереження книжкового фонду, своєчасне вилучення 

застарілої за змістом та зношеної літератури; 

з) розстановка літератури за бібліотечно-бібліографічною 

класифікацією та універсальною десятковою класифікацією; 

и) підтримання необхідного санітарно-гігієнічного режиму у фонді. 

7.1.3. Основні функції відділу інформаційних технологій та 

комп’ютерного забезпечення: 

а) поповнення фондів ЕБ шляхом оцифровки документів, книг та 

інших видів паперових носіїв інформації на основі електронних форм 

друкованих видань; Здійснення постійного пошуку у світовому 

документальному інформаційному середовищі засобами мережі Internet повних 

текстів документів; 

б) захист авторського права та інших форм інтелектуальної власності 

при функціонуванні ЕБ; 

в) нагляд за дотриманням прав, обов’язків і відповідальністю 

користувачів ЕБ; 

г) розробка засобів логіко-лінгвістичного забезпечення: визначення 

складу і типових варіантів  форматів представлення основних даних формату в 

ЕБ, утому числі мультимедійних; 

д) збереження на файлі-сервері отриманих даних; 

е) поповнення бази даних «Електронна бібліотека»; 

ж) удосконалення доступу користувачів до електронних документів і 

користування ними; 

з) упровадження інноваційних інформаційних технологій в 

навчальний процес; 

и) розширення доступу користувачів до інформації завдяки 

використанню інформаційних ресурсів інших бібліотек, інформаційних 

центрів, установ, глобальної мережі Internet; 

к) підтримка та подальший розвиток автоматизованої бібліотечно-

інформаційної системи. 

7.1.4. Основні функції видавничо-поліграфічного відділу: 
а) підготовка та видання високоякісної навчальної, навчально-методичної, 
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наукової та довідкової літератури для забезпечення освітнього процесу та 
наукової діяльності викладачів і студентів; 

б) підготовка та видання періодичних видань: журналу «Науковий вісник 
ПУЕТ», газети «Університетський вісник»; 

в) виготовлення бланкової продукції для структурних підрозділів універ-
ситету, перепусток, індивідуальних навчальних планів, читацьких квитків, 
рекламної продукції та ін.; 

г) упровадження нових прогресивних технологій у видавничий та 
поліграфічний процеси; 

д) організація контролю за якістю виданої літератури, її поліграфічним 
виконанням відповідно до видавничих і поліграфічних ДОСТів; 

е) методична та консультативна робота з авторами та замовниками;  
ж) реалізація канцелярських товарів і продукції, виготовленої на 

продаж; 
з) надання поліграфічних послуг; 
и) участь в книжкових ярмарках, виставках; 
к) проведення рекламних та пропагандистських заходів.  

 

8. Управління центром інформаційного забезпечення освітнього 

процесу  
8.1. Керівництво ЦІЗОП здійснює директор, підпорядкований ректору та 

першому проректору і є членом Вченої ради університету. 

8.2. Директор ЦІЗОП призначається на посаду і звільняється з неї наказом 

ректора університету. 

8.3. Директор відповідає за роботу ЦІЗОП, видає розпорядження, 

розподіляю функціональні обов’язкові серед працівників центру. 

8.4. Функціональні обов’язки, права та відповідальність директора ЦІЗОП 

визначаються посадовою інструкцією. 

 

 

9. Погодження змісту документа 

№ 

з/п 
Посада 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Дата Підпис 

1. Перший проректор Педченко Наталія 

Сергіївна 

  

2. Начальник відділу 

кадрів 

Гармаш Надія 

Миколаївна 

  

3. Начальник відділу 

забезпечення якості 

діяльності 

Огуй Наталія Іванівна   

4. Провідний 

юрисконсульт 

Водяник Олександр 

Васильович 

  

 


