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two contemporary thinkers: Myroslav Marynovych and Göran Therborn.  
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та ім’я мовою публікації / основного 

змісту матеріалу. 

 

1) Як внести прізвище мовою 

публікації?  

Натиснути на кнопку «Шукати і 

додати», ввести в пошуковому вікні 

прізвище мовою публікації (напр. 
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прізвище автора з реєстру та 

натиснути кнопку «Додати цього 
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Якщо прізвища та імені автора в 

реєстрі авторів не виявилось, 
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автора у форму та натиснути на 

кнопку «Додати». 
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використовує не норми ГОСТ 7.1-

2006, а інший стандарт, то для 

оформлення опису використовується 

відповідний стиль (Chicago, Harvard, 

MLA …).  
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Тематика та ключові слова 
(обов’язкове поле): вноситься лише 

один термін (ключове слово) в поле; 

додаткові поля з’являються після 

«додавання» попереднього. 

Ключові слова подаються мовою 

публікації та англійською мовою. 

 

Анотація (обов’язкове поле): 

анотація мовою публікації. 

Анотація англійською (обов’язкове 

поле): анотація англійською мовою. 

 

Спонсорська підтримка: якщо 

робота фінансувалася за грантом, 

науково- дослідницькою темою тощо, 

вказується назва 

організації/фонду/проекту. 

 

Опис: вказується зміст матеріалу, 

відгуки, коментарі про матеріал чи 

інші дані, для яких відсутні окремі 

поля. 
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Важливо: 

• Назва файлу подається латиницею, 

формується за шаблоном: 

[автор_2-3 перших слова назви 

статті], напр., Kindiy_Visions of 

Emerging; 

• Архіви файлів не завантажуються;  

• Матеріал може бути поданий у 

різних форматах; текстовий 

матеріал - тільки в форматі PDF 

(machine-readable); 

• Обмеження розміру матеріалу - 

500 Мб. 

  

Опис файлу: вказується тип файлу: 

- Preprint;1 

- Accepted manuscript; 

- Published article;   

- Сhapter 1;  

- Foreword;  

- Data;  

- Presentation; 

- Illustration;  

- Maps;  

- Graphs and Tables;  

- Bibliography;  

- Conference paper;  

- Сonference proposal;  

- Thesis Proposal;  

- Annotation… 
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1Versions of journal articles:  http://journalauthors.tandf.co.uk/publication/articleversions.asp  

http://journalauthors.tandf.co.uk/publication/articleversions.asp
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Зведення наданої інформації про 

матеріал, перевірка. 

 

На даному етапі внесення матеріалу 

треба уважно перевірити всі 

заповнені відомості про публікацію й у 

разі потреби виправити їх, 

натиснувши на відповідну кнопку 

«Змінити один з цих пунктів».  

Після переходу до наступних кроків з 

внесення матеріалу запис більше не 

підлягатиме редагуванню з боку 

депозитора. 
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Ключові положення «Ліцензії на 

розповсюдження»:  

• Автор передає твір на зберігання та 

для відкритого доступу; 

• Автор володіє правами на твір та 

не передав їх іншому;  

• З авторським договором згідні усі 

співавтори; 

• Автор «підписує» договір, 

клацнувши на «Я погоджуюсь з 

ліцензією»;   

• Електронна копія договору 

зберігається. 

 

Деталі Авторського договору про 

передачу невиключних прав на 

використання твору тут 

 

Для публікації матеріалу в архіві 

необхідно погодитися з 

пропонованими ліцензійними умовами. 
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Автор може надати твору ліцензію 

Creative Commons, скориставшись 

конструктором ліцензій.  

Конструктор ліцензій СС в архіві 

ідентичний з  конструктором на 

сайті СС: 
https://creativecommons.org/choose/?lang=uk;  
Як ліцензії працюють? 
https://creativecommons.org/licenses/ 

 

Цей крок є необов'язковим. 

 

Перехід до фінального кроку 

публікації  матеріалу: з натисканням 

на кнопку «Завершити» відбувається 

розміщення матеріалу в 

інституційному репозитарії.  

 

Завершити » 
 

Це фінальний етап публікації 

матеріалу, на якому депозитору буде 

повідомлено про успішно введений до 

системи матеріал, що відразу і 

публікується у відкритому доступі 

(на вашу пошту надійде 

підтвердження про опублікування 

матеріалу в репозитарії). Одночасно 

матеріалу присвоюється унікальний 

ідентифікатор публікації URI (напр., 

http://er.ucu.edu.ua/handle/1/306). URI 

використовують при укладанні цитат 

та бібліографічних списків. 
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