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ПО,1QЖЕІІІІЯ ПРО !fІС'ТИТУЦІЙНИЙ РЄПОЗІ1ТАРІЙ 
(ЕЛЕКТРQІІІШЙ АРХШ ВІдКРІІТОГО ДОСТУПУ'\ НЛУКОВІІХ ПУБ.11КАШЙ 
С'НУ ІМ. В .ІЛЛJІ 

1 ЗЛГАЛЬШПОЛОЖЕВНЯ 

Реµащін 2018-02 

І.І Дане положенw~ визначає мету. струюуру, сКІІад інформаційю1х ресурсів r.i засадн 

фующіовування інституційного рсnозuтарію (елекrронноrо архіву відкр1tтоrо досrупу) 

наукових публікацій Східноукраїнського національного університету імені Володимира 

Даля - eEast-UkrNUIR (нада11і - Ре1103итаріН). 

1.2 Репоз1rrnрій формує1·ься та функціонує відповідно до: 

Закону Украї11 1~ «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (No. 32/95-В'Р від 

27.01.1995): 

Закону України «Про авторське право і су~1іжні права» (No 3793-12 від 

23.12.1993). що в.ста11ов.люс шзторське право на «омп'ютсрні 11рограм11 для ЕОМ. 

елеІ\,,юн11і вндаFІНЯ, баз11 даних, літературні письмові твори: 

Закону України «Про Національну програму інформат11зації>1 (№ 74/98-ВР від 

04.02. 1998) і Закрну Ухраїни (<Про Основні засади розв1л·ку інформаційного 

сусnіJІЬства в Україні ва 2007 - 2015 роюш (N'o 537-У від 09.01.2007), які 

визнача1оть стратегію розв'язання проб.теми забезпечення інфорл1ацііін.их потреб 

та інформаuііі1юї пі,дтрнмки соціально-єкономі•Uіої, екологіч110ї, науково

технічної, 11аціонально-куJІ1>турної та іншої діяльності; 

Закону України «Про електро11ні документи та електронний докуме~пообіг», що 

пош11рюсться на в ід1 юєи11и, шо виннкають у процесі створення, відправлення, 

передавав ня. одержа11ня, зберіганн11, внкор1tс пшня елеюронних документів; 

Закону Украіни «Лро захf1СТ інфорчаuі.ї в автоматизованих с11стемах>). що 

встановтоє основи регуто11аю1я nраnми.х відноснu щодо зuхисту інформаці1 в 

автоматиЗО5аНИХ системах за умови дотрима.ння права власності гро~1адян 

України на інформацію та пра11<1 доступу ло неї (№ 80/94-ВР від 05.07.1994); 

Наказу Міиістерства осві1·н і науки Україин від 14 .rrп111 1я 2015 року № 758 <tПро 

опр11люд11еFІІІJІ днсертацій та відrукіs офіцій11их 011онеитів"; 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний заm1с. БібліографічНJІЙ om1c. Заrа.'JЬІІі 

в11моrи та 11р;1011ла cl(Jlap1m11я (ГОСТ 7.J- 2003, IDT); 

ДСТУ 3582-2013. Бібліографіч1шй опис. СкорочеюІJІ сл~в 

українською мовою. Заrальні внмоrи· та правн.ла; 

а також в~д11овідно до; 

СІІОВОСГІС)ІІучень 

Рішення В•1евої Рад11 Східноукраїнського націонзльиого університету імені 

ВолОЩL\ІІІра Дnmr від 25 лютого 2011 р. : 
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ПОЛОЖЕІІНJІ ПРО ІНсnПУЦІІ\FІИЙ РЬІ10311Т АРІЙ 
(БЛЕ~~онпиn ЛІ'ХПJ ІЩ(Ю'ІІТОГО ДОСТУПУ) НА УК08ИХ fJУІmІКАЦ!Й 
СІ:ІУ ІМ. 13.,llAJIJI Реаакuі• 2018-02 

Наказу ректора СНУ ім. В.Даля ripo розвиток інституційного реnознтарі10 

наукових nубJІікаuій (еле~.."І'ронноrо архіву відкритого nостутту) університету 

№ 173/98 в1д 25. І І .2015 

Положення про наукову бібліотеку Східноукраїнськоrо 11аuіонального 

університету імені Володи~111ра Даля; 

да1 10 1·0 Положеш1я . 

І.З Репоз11тарій - це е11ектро1111ий архів вЩ-ритоrо пту, реаmзоваюnї на вільному 

програмному забезпечсн11і DSpace, що пако1тчує еле~пронні nовиотекстові докумен'Ги 

наукового та навчально-методичноrо призначення, С'І'Ворені працівю1ка~m будь-якого 

струюурного підрозділу Схіц11оукраїнсLкоrо національного унівсрсите1у імсві 

Володимира Даля, аспірантами, магістрантами 'ІН студентами університету, та забезпсчус 

довrотр1шалий безкощтовн11И відкр1mm достутт до 1шх засобами lнтернет-технnлоrіі:і, 

11ошнреFUІЯ цих матеріалів у серсдовпші світо8ого науково-освітиьоrо товариства. 

Електронн11й архів розміщений на сервері уніnерс1пету. 

l.4 Назuа eEast-UkrNUIR є скорочеюtям r~овної назви і11ст1пупій 11ого реrІОЗf1таріrо 

{е.1е1пронноrо архіву відкритого доступу) 11ауков11х публікацій Східвоу~.'Раїнського 

наuіональноrо унівсрсите·1у імені Володнм11ра Даля аетлійською мовою (Elcotronic 

Volodyщyr Dahl East-Ukrainian National University Institutiona[ Re1юsitory). 

1.5 Адреса Рспозитарію в Інтернеті: l1ttp:/ldspace.snu.ed11.ua:80:SO/jspui . 

1.6 Рспозuт:1рій с підрозділом Наукової бібліотскfІ університету. а його електронні ресурс11 с 

частиною загальної елекrронної колекції Наукової бібліотеки. 

1.7 Основні терміни: 

Автор - фіз11чна особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать 

маііпові 11pana інтсле!С'l)'аль11ої власності на ньопJ відповідно до Цивільного 

кодексу УJ.-раїю1, Закону Украї1т «Про авторське право та суміжні права», іншого 

:ш1(ону ч11 до1·овору. 

ВідJ.-р11п1й доступ {ВД) - розміщения у мережі Інтернет матеріа11ів, доетуn до як11х 

дозволен11іі ПР.авооласн11кам11. Тех11 і•111е здійснеюtя досту11у всім охо<rнм 

надається у будь - яю1іі час і без обмежень. 

Договір rrриєднаюtя - договір, умов11 якоrо встановле11і Університетом, і якиі1 

може бути уКJJадс1111й лише шляхом приєш1ання автора до запропоноRаного 

договору в цілому. Автор не може з.апропонуваn1 свої умови договору (п. І ст. 634 

Цнвільноrо кодексу УкраїЮІ) . 
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ПО.10ЖЄННJІ ПІ'О ІНСТНТУЦІЙІІІІЙ РЕПОЗІfТАРІR 

(ЕЛЄКТРОННІ1Й АРКТВ ВІДl<РІІТОГО ДОСТУПУ) fl/I УКОВІІХ ПУJ;Л1КАЦІЙ 
СНУ ІМ. JJ ДМІЯ І'еда.кuія 20 І 8-02 

Lнсnrrуційн11й рспоз1Л11.р1й ВІД"J>ІІТОГО дос~упу - м~режевий сервіс зі зберігання, 

систем11тюації та пощирсnпя творів у цифровому внr11яді, що надається 

установою її nрацівникам та imnю1 з:~цікавленю1 особам. 

І ІреnрнІІТ (рrе-ргіnt)- Іlідготовлений до публікації матеріал. 

Постnрнит (post-print) - документ, що пройшов редалїОрську правку, процедуру 

рефсруваНІІJІ і офіційно оr1убnікова.н11іі. 

Сw.юархівування - самостії1не розміщення у Репоз11тарій власного твору 

автором, який зарессчюваниіі у Репознтарії. 

Твір - створе1шй автором у результаті творчої діяльвості за особистою 

ініціат11вою. на ·~амовлснюr чи в порядку виконання службових обов'язків: 

літер;пурно-ш1сьмовий твір (книга, брошура. статu~. консnсh"Т лекції, аналіт11ч1111й 

оrмд, звіт, пре1е111·ація тощо); ілюстрація, 11Jr uн, ескіз і пластичний твір, що 

стосуються науки; аудіовізуальн11й твір; фотоrрафічн11й твір; інші творн, 

представленj в eлei--rpoн1tiii (в тому ч11с.~і цнфровііі) формі, яку може зчитувати 

І\Омп'ютер (ст. 433 Цивільного кодексу Укр~йни, ст. 8 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права»). 

2 ОСНОВНІ ФУНКЦrІ ТА ЗАВДАННЯ 

2.1 Мстою функціонування cEast-UkrNULR є: 

сприяr1шr зросташ~:ю 1 1опуляр11ості СхідноуhJ>аїнськоrо національного 

універс11тсту імені Волод11мира Да.1я шляхом представлення його наукової 

продукції у глобальній мережі: 

збільшення впннву науков11х дос:лілжень універс1rтету в акадсмі•1ній спільноті 

світу; 

збільшсю1я Індексу цитування наукооf1Х публікацій співробітшrків 

Східноукраїнського національноrо університету іменj Володm.шра Да.'ІJ! шляхом 

забсз1 1 е• r ення вільного доступу до ю1х за доnомоrою Інтер11ету; 

створенщ1 дода·1·ковоrо сфск-rивноrо віртуа;1ьноrо середов11ща для науково

досnіщшцької діяльності в університеті, nоліmuе1шя рівня задоволе1111я 

інформаttійннх запитів кор11стувачІв; 

Lї11орс11ня середовища. шо дозволяє науковцям унjверс11тету розміщувати свої 

науков1 публікаuії в елек111оІfній формі в добре організо1Jаний. структуровашrй 

архів, що забезнечує відкритий д.ос~уп до них. 
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по:ІОJКЕННЯ ПРО ІНСТИТУЦІАниІ\ РЕПОЗІІТАРІА 

(ЕЛЕІ<ТРОНИІІА АРХІВ ВІдКРІІТОГО ДОСТУПУ) ІІАУКОВІІХ ПУіЛТКАЦІЙ 
СНУ ІМ. В дАJІЯ 

2.2 Основні фун:кuїї Репоз1парію: 

наукова; 

навчальна; 

довідково-інформаційна: 

Рсдащ1я 2018-02 

поповнею1я фонщ Наукової біблjотеки універсн'Т'С'І)' оригіиальІfими 

електро1111им11 докумсн1·ам11 та слс1\1·ронни1ш ко11іями дру 1-ованих видань r.i їх 

збереження. 

2.3 Завдання репозитарію: 

забезпечеш1fІ централізо13аного 

ВІІ.fJІJІДі повних текстів творів; 

довготр1rва.1 1 ого збері1·а1 1ня в елеr<11JОFШому 

на.дання від1'-ритоrо і безкоштовно~ о доступу до повнотекстових вау}ФВО-освітніх 

ресурсів, що стнмуmоf~ •1итацьку ін і ttіатпву і творчість, розвпває дослідницьку 

діяльність. спрю1є створенню творчих можливостей і посиленню науки; 

1нтеграція наукових інформаційних ресурсів в світовий науковий інформацііі1шй 

1 1ростір; 

створення надійної і доступної с11сте~ш обліку публікзцій наукових робі1 

факультетів, кафедр та окремах співробітнпків. 

З ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

З. І Відкрнтнй доступ не відміняє норм авторського права, Особисті 11емаі1нові права автора 

не від•1ужуоані і зберігаються за ним н~алежно від способу публікаuії. 

З.2 Автор мас право: 

самостійно розмі стити тоір в Репозитарії або передати докумеІІТ для розміщення в 

Рспозитарії до Наукової біблі01ек11 згідно з умовами Авторського договору (дu8. 

Додаток 1): 

011магати зазначення свого імені під час будь-якого nубтчного використання 

твору ч11 публ і ч 1-1ого зл.щувавfІЯ' про тв1р; 

вимагати збереження цілісності твору і пропщіят11 будь-якому перекрученню або 

іншому посяrшrню 1:1а твір, що може зашкод11111 11ссті і репутації а~їїора ; 

на доопращовання твору; 

на редагува111ІJІ, додаааюtя чir заміну файлу твору. 

З.З Пр11 передачі твору для розміще11ня в Інституційному репозитарії відносини між автором 

і університетом реr1шмеитукrrься договором приєднання - Авторськнм договором (див. 

Додаток І). 
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО П1СТІПУЦ!ЙJША РЕПОЗІfТЛРІЙ 

(Г:ЛЕКТРОІJІІИА APXJD ВІДКР1fТОГО ДОСТУПУ) ІІАУКОІ)ІfХП:УБJІІКАЦІЙ 
СНУ ІМ В дЛJ\Я 

3.4 Автор зобов'я ·sаний : 

РедаІіllія 20 І 8-02 

при передачі твору ДІІя розм~щення в Репоз11тарії надати варіанти наm1са1ш.я 

різними мовами ГПБ, назви, анотації і ключових слів; 

повідомнru адмінісrраrора РепозJПарі10 про всі пом1ІЛКП в твор~ в11явлепі ним 

самостійио після розмішсння ·гвору, і В*-1mІ всіх заходів до яюuu'ішвИДІ.llоїїх ліюзідацїї. 

3.5 Адмі11істратор Репозитарію має право: 

редагувати б і бліоrрафі•ші заш1си, СІ\Ладені аuтором у процесі самоархівуваНШІ.: 

перевіряти розміще1111іі примірюtк лише на релевантніСТh межам Репозитарію та 

uідnоDідІ·Іість форм<І'Гу. 

3.6 А11мі11істратор Репоз11таріJо зобов'язан11й: 

надат11 певні 1 1 р1~ва доступу корнстув<!'1uм. що зареєструвалися в Реnо'mтарії; 

надаватв допомогу авторам при в11вшшенні ПІІ1'8НЬ під час реестрації в 

Реnозитарії т.1 архівува1rиі творів; 

вказувап1 nрав11льну інформацію про автора під час розміщення твору; 

не r1орушу1штн цілісність твору, ноrоджуват11 з автором усі зміни, внесені до 

rвору у ході переробки і редаrуваІШJІ; 

за проханням nвтора 01111уч1tтн електронну публікаді10 з відкритого доступу або 

замін1m1 скороченою фор~1ою повного тексту, 

видалити nублі1шці10 за дорученням Коорд1111аційної ради, я1<що факультет або 

Вчена рада в11з11ас н1вью1іі рівень робо111, що представлена автором в 

факультетській спільноті peno31rг.ipiю. 

4 КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА 

4.1 Репоз1парій є універсальющ за змістом науково-освітнім зібрапЮІ~t. Структура 

Репоз11Т3ріJо складаЄ1·ься із фондів інст1rrуrів, факультетів. кафедр та іпш1ІХ підрозділів 

)'fІіверснтету у кореневому катадозі. Кожен фонд мас зібрання. 

4.2 Тематичний склад фовдіD та зібрань онзвачаєтьсJІ інст11туrам11, фа1')'льтстам11 та 

кафедрами відnовілно до 11ауховоrо та навчального процесів унівсрс>1тету. До 

Реrюзнтарію можуть б)'1·11 залу•1ені: 

статті, моноrрафїї, підручники, методичні матеріал11, тематичні збіркн, матеріали 

конференцій; 

науков1 публікації працівнш(іВ Схід1іОукраІ11ського національного університету 

імені ВОJІод11м11ра Даля, здійснені в інших видавннuтвах. за умовн відсуn1ості 

заборони ва їх розміщення в Реnозитарії з боку видавн1щтв; 
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автореферати дисертацій ·1·а дисертації, що захищені г1рацівш1ками 

СхідноУ"~>аїнського національного універсиrеrу імені Волод11млра Даля; 

інші матеріал11 наукоnо1·0 призначеш~я за бажанням їх автора. 

4.3 За видами е;1еJо.-rронннх ресурсів Репозитарій не має обмеження. Це можуть буm будь-які 

електронні тек<.'Тові, числові , картографічні дані, елеJо.-rрош1і Зображення , аудіо і відео 

фай:ш, презентації. електрон.ні інтерактивні мупьn~медіа. 

4.4 Хроноло1"ічні рамк11 для Ре1юзитарі 10 •1 е вС1111100л.юються . 

4.5 За р1в11ем доступності докумс1пи в Реnознтарії можуть бути у відкр1rrому доступі або за 

бажан11ям автора у аuторизованому доступі. 

4.6 Заrал.ьне керівництво здіііскює Координаційна рада з робоn1 над інсnТТуційшш 

Репози'І'арієм, до якої вхо,мть Лроректор з наукової робощ директор Наукової бібліотсю1, 

застуnшrк днреh-гора І fаукової бібліотеки з 111mu1ь інфорJ-1атизаuії, завідувач відділу 

техаіч11оrо і програмного забезnе<tеиня університе'Іу, ,ІІИрсК'І'Ор Центру ДІІСТ:uнrійноrо 

навчання універснтету. 

4.7 Наукова бібл іотека універс11тету онступає адміністратором 

npouecy стаоре1111я та підтримк11 Репознтарію. 

основним внконавuсм 

4.8 Від11овідаль11ість за організаL1ію дос-1·упу до ресурсів Репозн·rарію несуть завідувач 

відділу технічного і програмного забезпечсю1я універсtгтету та застуmшк д11ре"-тора 

Нау1\ової бібліотеки з ПfІтань і 11формат11~nції. 

4.9 ТеJшічну та nрогра~щу пі.цтр11мку, працездат11ість програмю~.х засобів забезпечує відділ 

техн ічного і 11 рограмно1·0 забезпеченНJІ універснтету. 

4.10 За збереже.ппя елсктроннпх докуме}!тів Ре11оз1ІТЗрію, розміщених на сервері 

універс11тету, в ідповідає відді11 технічного і програмного забезпечення університету. 

4.11 Всі суперечливі n1mumJІ щодо включення або в11лучення докумеитів із Репозитарію, 

коло осіб, які можуть розміщувати свої документи, перелік документів і порядок їх 

розм1щеиня вирішує Координаційна рада. 

5 ПРИНЦИПИ НАПОВНЕННЯ І ФУНКЦlОНУВАJІНЯ РЕПОЗИТАРТЮ 

5.1 lttt."п~туційниі\ репозf1таріlі (елскrронн:иіf архів) cEast;UkrNUIR є веб-орієитова11010, 

кумуЛЯТt1вио10 базою даинх (eлe..-rpomui.x копіІї документів), що вІІЗначені однісю орrаніз.~цією 

(іпС'rитуцією) - Східноукра:інс~,ки.м иаціо11альннм університетом імені Володимира Даля. 

5.2 Репоз1rrарій сгворюється за допомогою програмного забсз11е•1ення відкр11того доступу 

DSpace, розробки Массачусетськоrо технологічного інституту, що підтримує протокол 

обміну меrада1rnми ОАІ-РМН (Open Access Tnitiativc Protocol for Metadata Harvesting), 
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д.озволяю•1н ттrм самим інтегрувати е:~еt.'ТрОRЮІЙ Репоз1гrарій у міжнародні реєстри 

ROAR, OpenDOAR та інші. 

5.3 Наповнеtшя Ре11ознтарію е11ектронним11 публікаціями проводиться методом 

самоархівування твору автором або шляхом передачі докуменrу до Наукової бібліотеки. 

ДmІ отр11маиня можю1вості самоархівування автори nовюші зареєструватись та отримаru 

нідповідні права д11я роботи. За бажавиям автора 1101·0 роботу о Реnоз11тарії може 

роз~1істнт11 адміністратор Рспоз11 rарію. 

5.4 Творв, що розміщуються в Реnоз1парії, забезnеqуються заголовкам11, прізвищам11 авторів, 

nнотаuіє10 та ключовим~ 1 словами україисько10, російською та ;1итлійсь1(010 мовами. Для раніше 

опубліковашrх матер1алів обов'язковим є додавання бібліографічного on11cy мовою ориrінапу. 

5.5 Прн nередачj твору до Науко1юї бібліотеки дпя розміщення в Репозитарії автор nрнймає 

умови доrовору прнєднаннЯ- Авторського до1·овору (дио. Дод~r101< І). 

5.6 За необхідністю завідувач кафедр11 (керівник підрозділу) чоже призначити 

уповноважсноrо працівmІКа для вико11ан11.11 функцій модератора щодо розміщеЮІЯ і 

коре1<т~.1оr·о прсдстамення у Роnозитарїі uаукових та навчально-мстодичннх матеріалів 

співробітннків кафедри (підроздіпу). 

5. 7 У вкпадку, коли твір створеНІІЙ у співавторстві, кож1111й з авторі11 11ри.ймас умови uього 

договору розміщу1очн такий твір в Реnознтарі'і. 

5.8 Твір не може бут11 роз~1іщен11й у Репоз1rтарії, я~о він поруwус права люддпп на 

таємmщю її особ11стоrо та сімейного жнття. завдає шкоду громадському порядку, 

здоров'ю та морш1ь11ому с1·0ну особнстості, містить іиформнuію, що охоропяєrься 

державою. За порушення автор несе відповідальність згідно ч1rнного законодавства 

Украін11. 

5.9 Роботu аспіршпіu і сrудентів будуть розміще!іі за умови наявuості соавтора-наукового 

ксрівНІ1ка або за наявності рекомендаuіі наукового керівшІКа. який ресструється у 

Репозитаріі і підтверджує свою рскомендаці10. 

5.1 ОПідтр1 1му101·ься всі файлові формати., в яких створен і ресурси.. Однак, рекомендуються 

длJІ в11корнстаmІЯ певні формат11: 

J\.l a·rcpiм Назва формату Рqзш 11рс1ш11 

Текст АdоЬе PDF, Microso!1 Word pd±~ doc 

Презе11тація Microsoft PowcrPoinІ ppt 

Тзб:111ця Microsoft ЕхсеІ x!s 
Зобрuж~1щя JPEG, Glf' jpg, gir 
Аудіо \VAV, МРЗ wav, rnp3 
Відео MPEG mpeg, mpg, avi 
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5.11 Процедура nрхівуваRНЯ u Рспозитарії здійснюсrься W!LЯXOM uоетзп11оrо ззповнсщ1я 

полів. що містять основний набір даних про nip (метаданих): автор, назва, рік в1шаш1я, 

джерело, видавництво, організація тоwо; анотація, ключові слова - мовою ориrіналу, 

українсько10, аm·лійською та іншими мовами і саме розміщення фай11у 1 вору. 

11осuда підпис П. І .Б. 

АВТОРИ; 

кової біб.1іотею1 Єпі анова О. В. 

ГІОГО ЖЕНО: 

п боn1 Потапенко Е.В. 

п П omm11 Є. А. 
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Додаток І 

до Положення про інсnпуціііний 

реnозн'І:арій ( е11ектроЮІ.1;1й архів 
відкритоrо дo1.-ryny) наукових 

nублікаuііі СНУ ім. В. Даля, 

затвердженого наказом ректора 

СНУ ім. В.Даля№ _ _ від _ _ _ _ 

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР .N"! __ 

11ро передачу 11свr1ю1ючюrх прав 11:1 в11корuста.1шя ТВО"ру 

м . Сєвєродонецьк " " _ ____ 20_ року 

Громадянин ___________ _________________ ~ 
(npi31SIJIІJt , ІМ''•· no ~тt..КОВІ) 

який є автором. _____________________ _ _ _ _ _ _ ___ _ 

та володіс відnовідщ1J.111 майновю111 та немзііновами а11торськнм11 правами на зазначений 

твір (надалі іменується «Автор»), з одноrо боку, та Східноукраїнський 1:1аціональн11й 

універс11тет ~мені Волод11\ІJ1ра Даля, в особі ороре~..їора з наукової роботи llотапс11ка Е.В., 

що діє на 11Ідста1,1і CTO'JYl'Y (fІадМі іменуєтьсп «Університе·т), з i11woro боку, керуrочнсь 

ЗакоFІом У~чщїнн "Про авторське r1pa110 і суміжні права" та •1 . І ст. 634 ЦК УJq>аїш1, уклали 

цей Авrорськнй договір який с доrоворо,,1 пр11є,nнаНШІ (надалі іменується «Договір>;) про 

таке: 

1. В111JІ:1че11 1111 т<>рм ініо 

· Договір пр 11 єд11а11ш1 - договір. умовн якого uС111новле11і У1rіверентеrом, і який 

може бут11 укладен11іі лише ш11яхом пр11єдuа11ня Автора до запропонованоrо договору в 

цілому. Автор не може заnропонува111 свої умови договору (п. І ст. 634 Ц1mільного кодексу 

УкраІ1ш). 

· Автор - фізична особа, 11кn своєю творчою працею створила твір і якій нмежать 

майнові права інтелектуальної власності на твір відповідно до Цю1ільноrо кодексу Україин , 

Закону Украї11 и «Про авторське ripano і суміжні nравю>, іншого закону 'ІІІ договору. 

· Твір - створсюrй А!Ітором у результаті творчої діяльності за особистою 

іFІіціатнвою, FІа замовлення чи в порядку внконанІUІ службових обов'язків: літсра·1урно

nисьмовнй твір (книга, брошура, ста·1-гя, копс1 1 щсr лекції, а1-1ал ітичннй огляд, звіт, nрсзе1-rrація 

тощо); іл~острація, план, ескіз і пластнчвий твір, що стосую1ься науки; nудіовізуа.nьнпй твір; 

фотоrрафічн11іі твір; інші твори. представлені в електронній (в тому числі цифровій) формі, 
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яку може зчитуваnt ко~ш·ютср (ст. 433 Цивільного кодексу Україн11, ст. 8 Закону Україm1 

<<Про авторське право і суміжні праnм). 

· І остuтуuіііщrіі реnозптарііі (е.r1екrро111111й up:do відкр1rтоrо доступу) науков 11J 

пуб;~ікацій Схід11оукраї11ськоrо шщіональuоrо універс11тету імені Во11оц11щtра Д:1пя -

eEa.~t-UkrNUrn (ЕІесtго11і с Volodymyr Dah\ East-Ukrai 11e Natio11 al University Tпstitutio1ial 

Repository) (надалі - <<РепознтаріІш) - ue електронний арх.ів від~.1JНТОГО доступу. заснований 

на вільному nро1"аьшому забезпеченні DSpace, розміщений 11а сервері Yнi вepctrrc1y. 

Релозитnрій акумулює е.чектроню поrтотекстові документн наукового. освітньоа·о та 

метош1ч110ГQ гrр11з11ачсння. ет11орені працівн111<ами будь-якого структурного підрозділу СНУ 

ім. 13. Даля, асніранта~ш. маrkтрантамн чи студентами універс1псту, а також надає до шах 

безкоштовний постійний доступ через Інтернет. 

2. Предмет Договору 

2.1. Автор передає на бе~оплатній ослові. а Університет одержує вевикточне майнове 

право на використання твору шляхом розм:іщення оста1шього в Реnозитарії У11іверсwrсту на 

весь строк дїї авторського права по•111нающ1 з моменту розміщєuня твору в Реоозuтарії, а 

саме: 

- на внкорнстання Твору без одержання nрнбуrку; 

- на відтворення Твору чи його чacnm в електронній формі {включаючн цифрову); 

- 1111 виготовлення енектронн 11х копій Твору дл.я постійного архівного збсріrа!ff1я; 

- на виrотовлсПВJІ елсктроuн11х копій Твору дпя uекомерuііШого розповсюджеШІЯ ; 

- на внесею~я Твору у базу даних Репозитарію; 

- на наца1111я еле~.їро1111их кооНі Твору в доступі в мережі Intemet. 

2.2. Розміщуючи свій Твір в Репозитаріі Автор приймає умов11 1u.oro договору. 

2.3. Автор гарантує, що у Творі не внкор11стовуват1с11 твор1t , авторсtкі права на які 

валС'..кать третім особам. Автор (співавтор) гарантує, що на моме1п розміщення Твору в 

Репоз11тарії: 

- ІІІfwе ііому належать внк11ючt1і майнові права 11а Т11ір, що розміщується; 

- майнові права на Тв1р ні повністю, ні в частині нікому не передано (не відчужено); 

- майнові права на Твір ні nов11істю, 11і •1астково не є предметом заст~щ", судоооrо 

спору або претензій з боку третіх осіб. 

2.4. Твір не може бyrn розміщеІТий у Рсnозитарії, якщо він порушує права mод11н11 на 

тасмн1щю її особистого і сімейного ж11ття, завдає шкою1 громадському порядку, здоров'ю та 

моральност:і 11аселенпя. містить і11фор'1ацію, що охороняється державою. За пopyшenwi 
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аnтор несе відповідЗJ1 ьність згідно ЧЮ:!НОГО законодавства України. У випадку, коm1 твір 

створе}ІО у співавторстві, розмlщуюq11 такuй твір в Реnозuтарії коже11 із спіеавторів приіімас 

умови цього Договору. 

2.5. Передаис за цим Договором 11pauo пошнр1Qt.'Т 1,ся па територію України та 

зарубіжних кра:Ін 

3. Пор~щок передачі та 11р11 ііому матеріального 11осі.11, 11 а яко~1у втІле1щй Твір 

3.1. Автор rrерсдає електронну версію Твору мовою ор11гінзлу у файловому форматі за 

допомогою електронного носія (лазерного диска, USB флеш-накопичувача тощо) 

уповноваженому працівнику Наукової біблjотски у момент укладання цього Догоsору. 

3.2. Підтримуються всі файлові формати, в якнх створені ресурси . Однак, 

рекомендуються для використання такі формати у кожному з видів ресурсів: 

Матеріа.~ Назва формату Ро1ш11ре1111я 

re~c1 l\dobc PDF, Microsofi Word >df, d.oc 

lре1снтація Мicrosoft Po,vcrPoin1 >рІ 

TaбmWJІ Microsoft Ех<:еІ x\s 

Зображення PЄG,GlF 'pg, gif 

Ау11іо WAV. Mf'3 .vav, шр3 

Відео МРЄG rnpeg, mpg. avi 

З.З. Твор11, що пере.даються у Рспоз11r.~рііі, забезпечуються заrоловктш, пріз1111щам1r 

авторів, анотаціє10 мовою ориrі1іалу та юночовиьm словами українською, російською та 

анrл і йською моnа~rн. 

3.4. За вимогою А8'ГОра переда•1а матеріального носія, на якому втілений Твір, 

оформлюється Актом попереднього приймання-передачі. 

4. Пр·ава Аnтора 

4.1. За Автором зберіrа1оться особисті немаїmові права на Твір: 

- вимагати зазначенWІ СВОІ'О імені на всіх екзе~шлярах Твору чи під час будь-якого 

пуб11і•1ного використання Твору •т публічно1·0 згадування 11ро Твір; 

- вимагати збереження ціліскості Tsopy і протидіяти будь-JІJ<ому пере~.1Jученню або 

іншому поспа1шю на твір, що може зашкощrт11 чссrі і репутації Автора. 

4.2. За Автором, окрім непереданf1Х за 1щJІ1 Договором майиових прав та із 

урахуванням ;1евиключноrо характеру переданих за ц11м Договором npau, зберіга~оться й 

наступні майнові права: 
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- на використанн11 окремих частин Твору у створюsа1-шх Автором інших тuорах. 

5. Обов'язЮІ Сторін 

5.1. Автор зобов'язанпй повідом11т11 Університет про всі поьшлк~1 в Творі, виsmлеиі 

ним самостійно після передачі Твору, і вжит11 всіх заходів до якнаіfшвидшої їх ліквідації. 

5.2. Університет зо600'11зуєтЬ'ся вказуватн ім'я Автора на всіх екземплярах Твору під 

час будь-якого публі•щого використання Твору. 

5.3. Не порушуват11 цілісність Твору, погод;куваm з Автором усі зміни, внесені до 

Твору у ході переробки і редзгувзння. 

6. Віц11овіда.'1.ь 11і сть Сторі11 і 1ш1>і111с1111я спорів 

6.1. У випадку порушенни своїх зобов'язань за шJм Договором Сторони несуть 

відповіда.11.ність, визначену цим Договором та чиню~І в Україні 1аконодавством. 

Порушенням зобов'язання є йоrо 11евиконан11я або Н!Щалежuе u1rконання, тобто в1 rконаІ01я з 

поруше1111ям умов, внзна•1ених змістом зобов'язання. 

6.2. Сторони не fІесуrь відповідальності за порушен11я своїх зобов'язань за цим 

Договором, ІІКПІО воно стаJІОСя не з їх в111111 . Сторона вважасться невинною, якщо вона 

доведе, що вж1,ла всіх залежних від неї заходів для належного в11ко11аиня зобов'язаmtЯ. 

6.3. Автор несе відnооідальвїсть за nравrо1вість викладених у Творі фактів, цитат, 

посилань 11а ззко11одао•1і і норматив11і акти. іншу офіціІіну докумс111·аці 10, наукову 

обrрунтованість Твору, всі вндн відповідальності 11еред третім11 особз.\ш, що заявиJDІ свої 

права на Твір. Відшкодовує Університету ус1 витрати, сnр11чиис11і позовuщ третіх осіб про 

порушс1н~я авторськ11х та інших прав на Твір, а також додаткові матеріальні витрати, 

пов'язані з усунепюrм виявлених недолікіs. 

6.4. Усі спори, що пов'язані із щ~м Договором. iioro уrсладан1u~м або такі, що 

вшшкають в процесі вuко11а11ня умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між 

представ1111кам11 Сторі11. Якщо спір неможл1шо в11ріш11т11 шляхом переговорів, він 

вирішуm,ся в судовому 11орядку 3<І встановленою підвідом•1іст10 та підсудністю та1соrо спору 

у порядку, визначеному відповідним •1uнш1м в Україні законодавством. 

7. І 11ші у~1ов11 

7.1. Договір набуває •пnшості з ДНJІ ііого підписанfІя Сторонами і діє до моме11ту його 

розірвання, але не довше ~1 іж передбачено •1и11 1шм законодавством. 
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7 .2. Змінн о це/1 Доrооір МОJІ\)'Ть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що 

оформлюється додатковою уrодою до цього Договору. 

7.3. Цей Доrовір може бути розірванні! за взає:мно10 згодою сторін, за вимогою 

А11тора, якщо віи 11озбавляється майнових npuu на Твір, які мав н~1 моме1гг розміщення Tuopy 

у Рсnознтарїї. а також в інших випадках, передбачених чинш1м законодавством. 

7.4. Lнwi умови цьоrо Доrо11ору і не вреrущ,оваиі ним, реr11аментуються норма~m 

чи1111оrо в Україні законодавства. 

7.5. Цеіі Договір складе1111іі українськоrо мовою, на 3-х сторінках у 2-х пр11мір1111ках, 

кожний з 11кнх мас однакову юр1щ11чну си11у. 

РЕКВІЗИТИ ТА ll1ДПИСИ СТОРІН 
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Сторі11ко 14 з І 5 

Автор 

(npl·••11wc, l~1'j1, 11u б.1:п.кояі) 

(nіплкс) 

Дата друку: 19.03.2018 



flOJ!OЖEHIJJI ПРО !НститУЦІnн11А РЕ!ІОЗНТАРІІІ 
(Е.~ЄКТРОННІІП АРХІВ В!ДКРІІТОГО ДОСТУПУ) НАУКОВІІХ ПУ&ЛІКАWЙ 
СНУ ІМ. В. ):\ЛJІЯ Редак111я 2018·02 

},~ 

з/п 

АРІ.(УШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

Іденn1фІкаційніознаю1 до"-уме.нта (назва, дата впровадженкя тощо) 

Положс111ш про інсn~туціfuшІі рсооз11тарііі (слсю11ош111й архів nід.-ритоrо доступу} 

науков11х nублі~аuііі СНУ ім . 8. Даля 
Редакція 2018-02 

Введено в ді10 

З nоложенпям оз11аііом:.11еннй (-а) та зобов'язуюсь вяко11увати: 

П.І.Б 
Дата Підпис про 

посада 
ознайомле11 н.я ознайомлення 

Сторінка 15 з 15 Дата друку: 19.03.2018 


