
 



7. Могили розміщувати результати  наукових досліджень та освітніх  

матеріалів  в електронний архів та забезпечувати доступ до нього в мережі 

Інтернет.                          

8.  Інституційний репозитарій  розширює електронну складову наукового та 

навчального процесів ЧНУ ім. Петра Могили через накопичення, 

збереження та забезпечення постійного та надійного доступу до наукових та 

освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу університету. 

9.  Організацію та функціонування інституційного репозитарію складають та 

забезпечують:                                                                                                                                      

- Редакційно-видавничий відділ ЧНУ ім. Петра Могили:надання інформації 

про видання наукових та освітніх матеріалів ЧНУ ім. Петра Могили(раз на 

місяць);                                                             - Наукова бібліотека ЧНУ ім. 

Петра Могили:розміщення, збереження та             методична                          

підтримка(постійно);                                                                                                                                                                

- Інформаційно-комп’ютерний центр ЧНУ ім. Петра Могили: програмний та 

технічний супровід(постійно). 

10.  Будь-хто має доступ та може вільно використовувати метадані та повні 

тексти інституційного репозитарію;  за умови індексації повних текстів або 

аналізу цитування. При цьому має бути вказано: автор(автори), назва та всі 

інші елементи бібліографічного опису;гіперпосилання або URL . 

11.   Основні мови інституційного репозитарію:українська,англійська. 

12.  За якість розміщених матеріалів відповідають автори наукових та освітніх 

матеріалів. 

13.  Причиною  відклику матеріалів з інституційного репозитарію можуть 

бути:порушення правил видання або доведене порушення авторських прав 

та/або плагіат. 

14.  Структура  інституційного репозитарію представлена зібраннями за типом 

матеріалу: Видання ЧНУ імені Петра Могили: 

 - зібрання наукової літератури: монографії, тези доповідей, збірники 

матеріалів конференцій;                                                                                                                                                          

- зібрання навчальної літератури: підручники, навчальні посібники, 

методичні рекомендації або вказівки;                                                                                                                              

- зібрання Наукової бібліотеки ЧНУ ім. Петра Могили:видавнича діяльність 

бібліотеки ЧНУ ім. Петра Могили. 

15.  Інституційний репозитарій  діє  на постійній основі з моменту організації як 

складова частина офіційного сайту ЧНУ ім. Петра Могили 

 

 

 



Додаток №1 

Вимоги 

Ці  Вимоги(далі-Вимоги) встановлені  Чорноморським національним 

університетом імені Петра Могили(далі-Університет) і можуть бути прийняті 

Автором - науково-педагогічним працівником(далі-Автор) в цілому. 

У випадку,коли твір створено у співавторстві,кожен із співавторів 

приймає дані Вимоги. 

Автор передає Університету на безоплатній основі невиключні авторські 

права на використання твору, починаючи з моменту розміщення твору у 

Інституційному репозитарії, а саме: 

-на використання твору без одержання прибутку; 

-на відтворення твору чи його частин в електронній формі; 

-на надання електронних копій твору у відкритому доступі у мережі 

Інтернет; 

Автор гарантує, що на момент розміщення твору в Інституційному 

репозитарії: 

-права на твір ні повністю, ні в частині не відчужено; 

-права на твір ні повністю, ні в частині не є предметом застави, судового 

спору або претензій з боку третіх осіб. 

Автор і Університет зобов’язуються належним чином дотримуватись Вимог 


