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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1 Положення про сайт навчально-методичних матеріалів ДВНЗ 

«ПДТУ» (далі – Положення) визначає призначення, завдання та 

організаційну основу сайту навчально-методичних матеріалів ДВНЗ «ПДТУ» 

(далі – Сайт НММ). 

1.2 Положення регламентує принципи адміністрування Сайту НММ, 

порядок наповнення його електронними інформаційно-освітніми ресурсами, 

принципи доступу користувачів до ресурсів. 

1.3 Функціонування Сайту НММ регламентується чинним 

законодавством України, наказами та розпорядженнями ДВНЗ «ПДТУ», 

даним Положенням. 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ САЙТУ НММ 

 

2.1 Сайт НММ – це електронний архів навчальних, навчально-

методичних та методичних матеріалів, створених викладачами ДВНЗ 

«ПДТУ», який дозволяє забезпечити якісну інформаційну підтримку 

навчального процесу. 

2.2 Основними функціями Сайту НММ є накопичення, зберігання та 

систематизація освітніх ресурсів, створених викладачами ДВНЗ «ПДТУ», для 

використання в навчальному процесі та з метою забезпечення доступу до них 

учасників навчального процесу через мережу Інтернет. 

 

3. ТЕХНІЧНЕ І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

3.1 Основою програмного забезпечення Сайту НММ є пакет 

відкритого програмного забезпечення DSpace (розробка Массачусетського 

технологічного інституту), що підтримує протокол обміну метаданими ОАІ-

РМН (Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting). 

3.2 Підтримку програмного забезпечення Сайту НММ забезпечує 

Центр комп’ютерних технологій (далі – ЦКТ). 

3.3 Технічний супровід, а також підтримку апаратної платформи 

Сайту НММ забезпечує Лабораторія програмних проектів ЦКТ. 

3.4 Надання доступу користувачам до ресурсів Сайту НММ 

забезпечує науково-технічна бібліотека ДВНЗ «ПДТУ» (далі – Бібліотека) 

після проходження реєстрації користувача на Сайті НММ з наданням 

відповідних прав доступу. 

3.5 Доступ до Web-сервера за допомогою комп’ютерної мережі 

Інтернет, а також публікацію DNS-імен Web-ресурсів у мережі Інтернет 

забезпечує Лабораторія мережевих технологій ЦКТ ДВНЗ «ПДТУ». 
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4. ПОРЯДОК ДОСТУПУ КОРИСТУВАЧІВ ДО РЕСУРСІВ САЙТУ 

НММ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ГРУП КОРИСТУВАЧІВ 

 

4.1 Доступ до Сайту НММ надається: 

- здобувачам вищої освіти ДВНЗ «ПДТУ»; 

- науково-педагогічним, педагогічним та науковим співробітникам 

ДВНЗ «ПДТУ»; 

- стороннім користувачам в обмеженому режимі. 

4.2 Користувачі Сайту НММ поділяються на основні групи, зумовлені 

можливостями системи DSpace: 

- адміністратори (адміністратор веб-серверу, адміністратор системи 

DSpace); 

- здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні, педагогічні та наукові 

співробітники ДВНЗ «ПДТУ» (далі − Читачі); 

- сторонні користувачі. 

4.3 Перелік функцій, які доступні користувачам Сайту НММ, 

установлюється відповідно до функцій, наданих відповідній категорії 

користувачів у системі DSpace. 

4.4 Доступ до електронних каталогів Сайту НММ та опису ресурсів, що 

перебувають у ньому, є вільним для будь-якого користувача системи DSpace. 

4.5 Користувачам-авторам надаються права щодо створення нового 

ресурсу, формування запиту на дозвіл публікації ресурсу адміністраторові 

або на зняття опублікованого ресурсу з публікації. 

4.6 Користувачам-адміністраторам надаються права щодо опису нового 

ресурсу, редагування наявних описів ресурсів, завантаження файлів ресурсу 

на сервер Сайту НММ, публікації дозволеного ресурсу, а також зняття 

опублікованого ресурсу з Сайту НММ за погодженням з автором. 

4.7 Усім авторизованим користувачам надається право доступу до 

повних текстів з можливістю копіювати і цитувати матеріали. 

 

5. ПРИНЦИПИ НАПОВНЕННЯ САЙТУ НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ 

 

5.1 Сайт НММ поповнюється матеріалами шляхом передачі 

документа до Бібліотеки особами, відповідальними за навчально-методичні 

матеріали по кафедрам, або авторами. 

5.2 Публікація, що передається на перевірку, надається в 

електронному вигляді у форматі Microsoft Word на адресу електронної пошти 

umm.pstu@gmail.com. 

5.3 Уповноважені працівники Бібліотеки здійснюють поточну 

перевірку і розміщення навчально-методичних матеріалів викладачів ДВНЗ 

«ПДТУ» на Сайт НММ у форматах Microsoft Word та/або Adobe PDF.  

5.4 Основні розділи Сайту НММ вміщують навчально-методичні 

матеріали останніх п’яти років публікації. Матеріали, що перевищують 
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п’ятирічний строк видання, переміщуються уповноваженим працівником 

Бібліотеки до Архіву без погодження з автором. 

5.5 Координація діяльності щодо наповнення Сайту НММ навчально-

методичними матеріалами здійснюється Бібліотекою. 

 

6. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ САЙТУ 

 

6.1 Читачі одержують обліковий запис користувача після 

проходження процедури реєстрації на Сайті НММ. Інформація про Читачів 

для заповнення бази даних користувачів надається за допомогою електронної 

бази даних «Читачі», яка формується Бібліотекою. 

6.2 Реєстраційні відомості, необхідні для активації облікового запису, 

користувачі набувають особисто у процесі реєстрації. 

6.3 Персональні дані користувачів є конфіденційною інформацією, що 

не підлягають розголошенню, та не можуть бути використані Бібліотекою чи 

її працівниками з іншою метою, що не зазначена в п. 2.2 цього Положення. 

6.4 Користувачі груп адміністраторів призначаються Бібліотекою. 

 

7. ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ 

 

7.1 Авторські права на електронні матеріали, що розміщені на Сайті 

НММ, захищені відповідно до «Положення про охорону інтелектуальної 

власності ДВНЗ «ПДТУ» та відповідно до чинного законодавства України. 
 


