
Вимоги щодо якості матеріалів та їх оформлення 
 

1. Робота повинна мати науковий, освітній чи дослідницький характер. За 
якість розміщених матеріалів відповідають депозитори. 

2. Розміщені матеріали можуть включати: 
- робочі версії: 
- версії подані до друку (лише надіслані до журналів); 
- версії, прийняті до друку (остаточна рецензована версія); 
- опубліковані версії 

3. Основні мови: українська, російська, англійська, німецька, французька, 
польська. Допускається розміщення матеріалів і на інших мовах. 

4. Робота може бути повністю або частково створена чи фінансована 
Університетом, будь-яким його підрозділом, аспірантами, 
докторантами, співробітниками чи студентами. 

5. Депозиторами можуть бути науковці та співробітники Університету, 
особи, офіційно не зареєстровані як співробітники Університету, якщо 
вони є співавторами університетських авторів чи тісно пов’язані з 
Університетом, наприклад, заслужені професори, особи, що мають 
почесні посади в університеті, студенти (за рекомендацією викладачів), 
аспіранти, докторанти чи випускники університету. 

6. Розміщувати власні робити в Репозитарії можуть зареєстровані 
користувачі. 

7. Студентські роботи розміщуються в Репозитарії за рекомендаціями 
викладчів. 

8. Робота може бути розміщена в Репозитарії як самим автором 
(самоархівування), так і координатором Репозитарію (співробітником 
бібліотеки), за дорученням автора. 

9. Розміщення матеріалів в Репозитарії вимагає заповнення основного 
набору полів метаданих (описової інформації). Деякі з цих метаданих 
можуть автоматично генеруватися програмним забезпеченням 
(DSpace), що використовується в Репозитарії, інші повинні бути 
заповнені депозитором під час процесу розміщення матеріалу до 
репозитарію. Деякі поля метаданих є обов’язковими для заповнення, 
деякі – факультативними. 

10. Для кращого забезпечення довготермінового зберігання роботу має 
бути подано у цифровій формі в одному із форматів: 

Матеріал Назва формату Розширення 
Текст Adobe PDF pdf 
Презентація Microsoft Powerpoint ppt 
Таблиці Microsoft Excel xls 
Зображення JPEG, GIF, PNG jpg, gif, png 
Аудіо MP3 mp3 
Відео AVI, MP4 Avi, mp4 



 
– розміщення матеріалів в Репозитарії не обмежується якимось видом 

цифрового матеріалу (наприклад, текстові файли, чи звукові файли, чи відео 
файли). 

11. За будь-які порушення авторського права повну відповідальність 
несуть автори / депозитори. 

12. Якщо Репозитарій отримає підтвердження порушення авторських прав 
щодо розміщеного матеріалу, то відповідний примірник буде одразу 
вилучений з архіву. 

 

 


