ІМіі. Реєстрація нового користувача еКМАІЯ з
метою розміщення власної роботи
Тільки визначена спільнота користувачів може стати депозиторами архіву
еКМЛІК:
• науковці НаУКМА;
• студенти (за рекомендацією викладачів);
• аспіранти та докторанти;
• співробітники НаУКМА;
• науковці 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 тощо;
• випускники університету.

Аліна Синицька : : НаУКМА, 2012

ІМіі. Реєстрація нового користувача еКМАІЯ з
метою розміщення власної роботи
Для того, щоб розміщати свої матеріали в Спільнотах, Вам необхідно:
• Ознайомитись із Загальними принципами розміщення матеріалів та
політиками eKMAIR (http://ekmair.ukma.kiev.ua/docs/about ekmair.isp)
• Якщо Ви погоджуєтесь із цими принципами та матеріал, який Ви
хочете розмістити в eKMAIR, відповідає цим принципам:
— Зареєструватись в архіві
— Надіслати інформацію про себе координатору eKMAIR (Гімос
Олена: himosop@ukma.kiev.ua), вказавши: ПІБ, підрозділ
НаУКМА, телефон, e-mail, з запитом про надання права на
внесення матеріалу. Студентам додатково необхідно надіслати
рекомендацію викладача, наукового керівника.
— Ви отримаєте електронною поштою повідомлення від
координатора eKMAIR про Вашу реєстрацію як члена визначеної
Спільноти.
Після цього Ви можете розпочинати внесення своїх матеріалів до однієї з
колекцій («Статті», «Матеріали конференцій», «Навчальні матеріали та ін.») своєї
Спільноти
Аліна Синицька : : НаУКМА, 2012

V.
Загальні принципи розміщення матеріалів в
еКМДІЯ
•

Робота повинна мати науковий, освітній чи дослідницький характер
(детальніше дивись - http://ekmair.ukma.kiev.ua/docs/ekmair struct.isp#zmpl)

•

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

•

Депозиторами можуть бути науковці та співробітники НаУКМА, 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

•

Робота може бути розміщена в eKMAIR як самим автором (самоархівування),
так і координатором eKMAIR (співробітником бібліотеки), за дорученням
автора
Розміщення матеріалів в eKMAIR вимагає заповнення основного набору полів
метаданих (описової інформації): Автор, Назва, Джерело, Дата публікації, Тип
матеріалу, Ключові слова, Анотація
Аліна Синицька : : НаУКМА, 2012

VI.
Політика щодо розміщення, депозиторів,
якості та авторського права
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Матеріали в єКМДІК можуть розміщуватися лише зареєстрованими
користувачами: науковцями, студентами, аспірантами та докторантами,
співробітниками НаУКМА або чи бібліотекою, за дорученням депозитора;
Депозиторами можуть бути науковці, 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, чи випускники університету;
Студентські роботи розміщуються в єКМДІК за рекомендаціями викладчів;
Якщо депозитор розміщує самостійно матеріал в єКМДІК, або передає його до
наукової бібліотеки НаУКМА для розміщенням цього матеріалу в є Км ДІК за
дорученням, то він погоджуєтесь з умовами Авторського договору про передачу
невиключних прав на використання твору через єКМДІК.
Автори можуть розміщувати лише свої власні роботи;
За якість розміщених матеріалів відповідають депозитори;
Матеріали не можуть розміщуватись в єКМДІК, якщо вони знаходяться під
періодом ембарго у видавця;
За будь які порушення авторського права повністю відповідають автори/
депозитори.
Якщо координатор єКМДІК отримає підтвердження порушення авторських прав
щодо розміщеного матеріалу, то відповідний примірник буде одразу вилучений з
архіву.

Аліна Синицька : : НаУКМА, 2012

VII. Авторський договір про передачу
невиключних прав на використання твору
Цей Авторський договір (далі договір) є договором приєднання, укладений між Вами (далі АВТОРОМ) і
Національним університетом Києво -Могилянська академія (далі УНІВЕРСИТЕТ).
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Договір приєднання — договір, умови якого встановлені УНІВЕРСИТЕТОМ, і який може бути укладений
лише шляхом приєднання АВТОРА до запропонованого договору в цілому. АВТОР не може
запропонувати свої умови договору (п.1 ст. 634 Цивільного кодексу України).
Автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать майнові права
інтелектуальної власності на твір відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України „Про
авторське право і суміжні права", іншого закону чи договору.
Твори - створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на замовлення чи в
порядку виконання службових обов'язків: літературні письмові твори: книги, брошури, статті,
конспекти лекцій, аналітичні огляди, звіти, презентації тощо; ілюстрації, карти, плани, ескізи і
пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; аудіовізуальні твори;
твори образотворчого мистецтва; фотографічні твори; інші твори, представлені у в електронній (у
тому числі цифровій) іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер. (ст. 433 Цивільного кодексу
України, ст.8 Закону України „Про авторське право і суміжні права" )
Інституційний репозитарій еКМА^ - Електронний архів Національного університету "Києво-Могилянська
академія" - ресурс відкритого доступу, розміщений на сервері УНІВЕРСИТЕТУ в мережі Інтернет і
доступний публіці з будь-якого місця і у будь-який час .
Розміщуючи свій твір у Інституційному репозитарії еКМА^ АВТОР приймає умови цього ДОГОВОРУ.
Твір не може бути розміщений у Інституційному репозитарії еКМА^, якщо він порушує права людини
на таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоди громадському порядку, здоров'ю та
моральності населення.
У випадку, коли твір створено у співавторстві, розміщуючи такий твір у Інституційному репозитарії
еКМА^, кожний із співавторів приймає умови цього ДОГОВОРУ.

VII. Авторський договір про передачу невиключних
прав на використання твору (продовження)
За цим ДОГОВОРОМ АВТОР передає УНІВЕРСИТЕТУ на безоплатній основі невиключні права на використання твору на весь
строк дії авторського права починаючи з моменту розміщення твору у Інституційному репозитарії еКМ А^, а саме:
—

на використання Твору без одержання прибутку;

—

на відтворення Твору чи його частин в електронній формі (включаючи цифрову);

—

на виготовлення електронних копій Твору для постійного архівного зберігання;

—

на виготовлення електронних копій Твору для некомерційного розповсюдження;

—

на включення Твору, як частини, до Інституційного репозитарію еКМ А^;

—

на надання електронних копій Твору у відкритому доступі в мережі ІП :е т е :

—

на подання Твору до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до
твору з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;

—

на розповсюдження твору на будь-якій території, з якої може здійснюватися доступ через мережу Інтернет до
Інституційного репозитарію еКМ А^.

АВТОР гарантує, що у Творі не використовувалися твори, авторські права на які належать третім особам .
АВТОР гарантує, що на момент розміщення Твору у Інституційному репозитарії еКМ А^:
—

лише йому належать виключні майнові права на Твір, що розміщується,

—

майнові права на Твір ні повністю, ні в частині нікому не передано (не відчужено),

—

майнові права на Твір ні повністю, ні в частині не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх
осіб,

АВТОР несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на Твір, відшкодовує УНІВЕРСИТЕТУ всі
витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на Твір.
АВТОР і УНІВЕРСИТЕТ зобов'язуються належним чином виконувати умови цього ДОГОВОРУ.
АВТОР зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на використання Твору третім
особам
Цей ДОГОВІР може бути розірваний на вимогу АВТОРА, якщо він позбавляється майнових прав на Твір, які мав на момент
розміщення Твору у Інституційному репозитарії еКМ А^, а також якщо договір містить інші умови, обтяжливі для
АВТОРА.
Усі спори, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення
згоди, в суді відповідно чинного законодавства України.

VIII. Аналітичний бібліографічний опис
•

Аналітичний бібліографічний опис може бути складено на окремий твір
(статтю, оповідання з журналу чи збірника) або частину твору (главу, розділ).

•

Аналітичний опис складається з двох частин:
о перша містить відомості про складову документа
о друга - відомості про документ, у якому вміщено складову
Вони розділяються знаком - дві косих риски ( // ).

Схема аналітичного бібліографічного опису документа
Заголовок бібліографічного запису. Основна назва : Підназва /
Відомості про відповідальність (стаття, оповідання, глава,
розділ) // (джерело, звідки взято інформацію) Основна назва :
Підназва / Відомості про відповідальність. — Відомості про
видання. — Специфічні відомості. — Місце видання : Видавництво,
Дата видання. — Кількість сторінок. — (Основна назва серії, 1ББЫ ;
Номер випуску серії). — Примітки.

Аліна Синицька : : НаУКМА, 2012

В аналітичному бібліографічному описі допускається крапку і тире між зонами
бібліографічного опису заміняти крапкою:
Аналітичний опис на статтю з журналу
Брюховецький В. С. Рукописи таки не горять, але ховають загадки! / В'ячеслав
Брюховецький // Слово і час. - 2010. - № 10. - С. 77-79.
Аналітичний опис на статтю з журналу (яка продовжується в іншому номері)
Дроздовський Д. І. Хамелеон / Дмитро Дроздовський // Кур'єр Кривбасу. 2011. - № 254-255. - С. 29 - 107 ; № 256 - 257. - С. 36 - 127.

Аналітичний опис на статтю з газети
Ярошенко Т. О. Проєкт сприяння доступові до результатів досліджень в Україні /
Тетяна Ярошенко // Свобода. - 2011. - 14 січ. (ч. 2). - С. 18.
Аналітичний опис на статтю з видання, що продовжується
Костюк О. О. Віртуальне підприємство : задачі побудови системи электронного
документообігу / О. О. Костюк // Наукові праці Донец. нац. технічн. ун-ту. Сер.
"Обчислювальна техніка та автоматизація. - 2010. - Вип. 19. - С. 153 - 160.

Аліна Синицька : : НаУКМА, 2012

Аналітичний опис на статтю із збірника наукових праць (Наукові записки
НаУКМА)
Виноградов О. Г. Психометричні характеристики інтегрального індексу
загальних умінь та навичок / Виноградов О. Г., Малиш Л. О. // Наукові записки
НаУКМА. - 2010. - Т. 109 : Соціологічні науки. - С. 13-16.
Аналітичний опис на статтю із збірника конференцій
Пашков А. П. Природно-заповідний фонд в Києві, Україні та світі / Пашков А. П.
// Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України : матеріали
наук.-практ. конф., (21-22 квіт. 2011 р.), м. Полтава / [Степаненко М. І. (гол.
ред.)] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. пед. ун-т ім.
В. Г. Короленка. - [Полтава : Астрая], 2011. - С. 155 - 156.
Аналітичний опис на статтю трьох авторів із збірника, що має загальну назву
Нападовська Л. А. Ліси і вода - основа безпеки життєдіяльності людини:
ефективне природокористування / Нападовська Л. А., Пашков А. П., Деркач В.
Е. // Культура безпеки та здоров'я : наук.-практ. альманах / [упоряд. Л. Г.
Горяная] ; Нац. акад. пед. наук України, ДВНЗ "Університет менеджменту
освіти", Міжнар. акад. культури безпеки, екології та здоров'я. - К. : [СПД
Веселицька Н. В.], 2011. - С. 38 - 42.

Аліна Синицька : : НаУКМА, 2012

Аліна Синицька : : НаУКМА, 2012

Аналітичний опис на складову частину електронного ресурсу
(Локальний доступ)
Нормативні акти України [Електронний ресурс] // Кадрове діловодство : довідник
роботодавця / І. Б. Єрмаков. - 3-тє вид., доп. - Електрон. дані та прогр. - К. : Бізнес
Сисеми, 2005. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кол. : 12 см. - Системні вимоги:
Microsoft Windiws 95/98/2000/XP ; 128 Mb RAM ; SVGA (1024 *768). - Назва з екрану.
- Відом. про вид. з буклету.
Аналітичний опис на складову частину електронного ресурсу (Віддалений доступ стаття з електронного журналу)
Крестецька С. Л. Аутоіндукція та сигнальна трансдукція: комунікаторні системи в
мікробних популяціях [Електронний ресурс] / С. Л. Крестецька, Н. М. Нестеренко //
Анали Мечниковського інституту : наук. журн. / Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І.
Мечникова. - Електрон. дані. - Х., 2007. - № 1. - С. 4-9. - Режим доступу: http:
//www.nbuv.gov.ua/e-journals/AMI/titul.htm. - Назва з титул. екрану.

Аналітичний опис на складову частину електронного ресурсу (Віддалений
доступ - стаття з Web-сайту)
The Directory of Open Access Repositories - OpenDOAR [Electronic resource] //
OpenDOAR: Directory of Open Access Repositories : [SHERPA service] : Web-site /
University of Nottingham. - Electronic data and program. - Nottingham : University of
Nottingham, 2006-2010. - Mode of access: http://www.opendoar.org/. - Last updated:
11-Jul-2010. - Title from the screen.
Аліна Синицька : : НаУКМА, 2012

