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3Загальна інформація про Репозитарій СумДУ

Інституційний репозитарій СумДУ (далі – Репозитарій, eSSUIR) – це електронний архів, що

накопичує, систематизує, зберігає та забезпечує довготривалий відкритий доступ до електронних публікацій

та електронних версій документів (творів) наукового та навчально-методичного призначення, авторами яких

є співробітники (в тому числі сумісники), аспіранти, докторанти, студенти Сумського державного

університету та інші особи згідно Положення про Інституційний Репозитарій СумДУ.

Завдання Репозитарію:

• забезпечити накопичення, систематизацію, довготривале централізоване зберігання електронних

версій творів наукового, освітнього та методичного призначення, створених спільнотами

університету;

• сприяти зростанню популярності університету та збільшенню цитованості наукових публікацій

співробітників СумДУ шляхом представлення його інтелектуальних продуктів у відкритому доступі у

глобальній мережі;

• створити надійну і доступну систему обліку публікацій наукових робіт інститутів, факультетів та

інших структурних підрозділів університету.

Загальна інформація про репозитарій СумДУ
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Принципи наповнення та функціонування eSSUIR

Архів eSSUIR представлений розділами та колекціями, тематичний склад яких визначається

спільнотами СумДУ відповідно до наукового та освітнього процесів університету.

До Репозитарію можуть бути включені академічні тексти, а саме: дисертації, кваліфікаційні випускні

роботи, наукові видання, звіти у сфері наукової і науково-технічної діяльності, депоновані наукові роботи,

підручники, навчальні посібники, інші матеріали наукового та освітнього характеру (далі – твори), які є

завершеними творами не тимчасового призначення.

В обов’язковому порядку у Репозитарії розміщуються матеріали, рекомендовані до видання Вченою

радою університету, а також твори, видані при повному або частковому фінансуванні СумДУ. Автори при

укладанні договорів з видавництвами повинні повідомляти видавців про політику відкритого доступу, яку

підтримує Університет, у тому числі і щодо розміщення творів у Репозитарії. У разі існування договорів, що

унеможливлюють оприлюднення повних текстів, архівується препринт твору або його описова частина

(бібліографія, анотація), а також перша сторінка твору з посиланням на ресурс зберігання матеріалу.

Вилучення матеріалів з архіву Репозитарія здійснюється за поданням службової записки довільної

форми на ім'я директора бібліотеки від керівника відповідного структурного підрозділу Університету із

поясненням причин відкликання твору. Метадані документу, що відкликається, залишаються

в Репозитарії із відображенням інформації про вилучення тексту твору.
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Розподіл ролей користувачів архіву eSSUIR

У залежності від можливостей роботи в системі eSSUIR (пошук і перегляд творів, додавання,

редагування, вилучення, заміна електронних копій матеріалів) виділяють п’ять груп користувачів: звичайні

користувачі (читачі), автори, депозитори, модератори та адміністратори.

Автор – самостійно розміщує матеріали після надання ним згоди на розміщення творів, на умовах

авторського договору без можливості редагувати та видаляти їх. Авторами можуть бути викладачі,

сумісники, аспіранти та докторанти, співробітники кафедр, факультетів та інших підрозділів СумДУ.

Депозитор – уповноважений представник кафедри, структурного підрозділу Університету або

спеціалізованої вченої ради, який розміщує матеріали авторів структурних підрозділів (співробітників

кафедр / підрозділів, осіб, що працюють за сумісництвом та осіб, що навчаються, за випусковими

кафедрами у Репозитарії). Депозитор призначається розпорядженням по структурному підрозділу із

відповідним поданням на ім’я директора бібліотеки; проходить відповідне навчання; забезпечує своєчасну

підтримку та консультування свого підрозділу. Депозитор кафедри розміщує твори після попереднього

ознайомлення авторів з авторським договором (Додаток 1). Згода на оприлюднення твору засвідчується

підписом автора у журналі обліку авторських творів депозитора eSSUIR (Додаток 2).
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Бібліотекар-депозитор (модератор) – уповноважений співробітник бібліотеки, який проходить

навчання, забезпечує своєчасне розміщення та редагування матеріалів, що надаються для архівування до

бібліотеки авторами Університету та структурними підрозділами: редакціями наукових журналів,

Видавництвом СумДУ, НТСА, НДЧ, ЦНТЕІ, ВІРД та редакціями газет СумДУ. Бібліотекар-депозитор

розміщує журнали видавництва СумДУ як окремими випусками журналу, так і постатейно. Матеріали

конференцій архівуються бібліотекарем-депозитором лише повним збірником, а окремі тези доповідей

самоархівуються автором чи відповідальним депозитором кафедри.

Адміністратор Репозитарію – співробітник бібліотеки, що відповідає за навчання та консультування

депозиторів та авторів, реєстрацію нових користувачів та присвоєння їм прав різних видів, забезпечує

перевірку якості метаданих, здійснює вилучення матеріалів з архіву Репозитарія.

Для отримання можливості самоархівування користувачі повинні зареєструватися та отримати відповідні

права для роботи. Приклад реєстрації показаний на наступних сторінках.

Розподіл ролей користувачів архіву eSSUIR



Натисніть «Увійти».1
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Реєстрація користувачів у системі eSSUIR



Введіть адресу своєї е-пошти та натисніть «Зареєструватися».

Натисніть «Новий користувач? Зареєструйтеся!».
2

8Реєстрація користувачів у системі eSSUIR

3



Перейдіть за посиланням, яке надійшло у листі на Вашу е-адресу. 

Заповніть поля реєстраційної форми та натисніть «Завершити реєстрацію».

9Реєстрація користувачів у системі eSSUIR
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Авторизуйтесь у системі. Введіть е-адресу та пароль, які були задані при реєстрації.

Розмістити матеріал у репозитарій – натисніть «Відправити новий матеріал». УВАГА!!! Перед початком 

внесення свого документу переконайтеся, що він відсутній в електронному архіві. 

10Розміщення матеріалів у репозитарії

7

Розміщення матеріалів у репозитарії
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Оберіть колекцію, до якої координатор системи відкрив Вам доступ, і яка відповідає Вашому 

документу. Далі натисніть «Ручна відправка».

11Розміщення матеріалів у репозитарії
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Процес розміщення матеріалу потребує заповнення спеціальних полів інформацією (метаданими) про 
документ, а також прикріплення файлу з повнотекстовою версією документу. Шість етапів заповнення
полів відображаються в рядку прогресу у верхній частині сторінки. 

Введіть усіх авторів публікації. Викладачі та співробітники СумДУ вже внесені у репозитарій трьома 

мовами, достатньо набрати декілька перших літер і система запропонує список. Оберіть потрібного. Для 

додавання полів натисніть «Додати ще». Всі інші співавтори заносяться лише мовою публікації, і тільки 

прізвище з ініціалами.

12Розміщення матеріалів у репозитарії
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Введіть основну назву документу. Якщо є її відповідники іншими мовами, то вносимо їх в рядок 
«Інші назви».

13Розміщення матеріалів у репозитарії
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Вкажіть рік видання.

У графі «Видавець» вказуємо назву видавництва, де друкувався документ (напр.: «Кондор», 

«РАНОК» тощо). Якщо це стаття з журналу, то зазначаємо Видавництво, де друкується журнал.



Оберіть вид документа, який відповідає Вашому. 

Зазначте мову написання публікації та натисніть «Далі».

14Розміщення матеріалів у репозитарії
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14
Вкажіть бібліографічний опис публікації згідно з вимогами. Зразки оформлення бібліографічного 

опису дивіться тут: http://library.sumdu.edu.ua/files/bibopys.pdf

https://bit.ly/2sqRH4B

http://library.sumdu.edu.ua/files/bibopys.pdf
https://bit.ly/2sqRH4B


Кожне ключове слово чи вираз заносяться в окремий рядок, без коми і трьома мовами. Для 

додавання рядків натисніть «Додати ще».

Обов’язково додайте анотацію мовою публікації. Якщо документ має анотації різними 

мовами, то вони всі заносяться. 
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Поля «Спонсорська підтримка» та «Опис» не обов’язкові для заповнення. 

Потім натискаємо кнопку «Далі».

16Розміщення матеріалів у репозитарії
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Завантажений файл має бути у форматі PDF з розпізнаним текстом. Сканований варіант не 

допускається. Якщо матеріал не має колонтитулів з вихідними даними (назва конференції 

чи журналу, номер, том, рік видання) чи титульної сторінки, то у кінці документу 

продублюйте бібліографічний опис даної роботи. 

17Розміщення матеріалів у репозитарії

19



Назва файлу має складатися з прізвища автора та одного з ключових слів документу, написаних 

латиницею (або англійською) без пробілів. Допускається нижнє підкреслювання. 

Потім натисніть «Далі».

18Розміщення матеріалів у репозитарії
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Перевіряємо правильність заповнених полів та виправляємо при необхідності натискаючи 

«Виправити». Якщо все вірно, тиснемо «Далі».

19Розміщення матеріалів у репозитарії
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Натисніть «Я даю згоду на цю ліцензію». У разі незгоди з ліцензією матеріал, як незавершене відправлення,

буде доступний виключно Вам на сторінці «Мій архів електронних ресурсів».



Матеріал потрапляє у відповідну колекцію після рецензування його адміністратором репозитарію. 

Зразок відображення розміщеного документу.

Постійне посилання на матеріал
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Відновлення паролю у системі eSSUIR 22

Натисніть «Ви забули пароль».

Відновлення паролю у системі eSSUIR
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Введіть свою електронну адресу і натисніть кнопку «Я забув свій пароль». Система надішле Вам 

лист, за допомогою якого Ви встановите новий пароль.

Відновлення паролю у системі eSSUIR
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Авторський договір
електронної системи eSSUIR про передачу невиключних прав на використання твору

Цей АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР (далі ДОГОВІР) є договором приєднання, укладений між АВТОРОМ твору і Сумським державним

університетом (далі УНІВЕРСИТЕТ).

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). У випадку,

коли твір створено у співавторстві, розміщуючи такий твір у Інституційному репозитарії eSSUIR, кожний із співавторів приймає умови цього

ДОГОВОРУ.

За цим ДОГОВОРОМ АВТОР передає УНІВЕРСИТЕТУ на безоплатній основі невиключні права на використання твору, починаючи з

моменту розміщення твору у Інституційному репозитарії eSSUIR, а саме:

- на використання Твору без одержання прибутку;

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

- на надання електронних копій Твору у відкритому доступі в мережі Internet.

АВТОР гарантує, що на момент розміщення Твору у Інституційному репозитарії eSSUIR:

- 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 eSSUIR, 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.

Підпис Я підтверджую згоду на розміщення твору за умовами цього договору
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Журнал обліку авторських творів

депозитора eSSUIR

№   

П/П

Дата      

надходження
Автор (ПІП) Назва твору

З авторським

договором 

ознайом-

лений

(підпис)

Дозвіл

автора на 

розміщення

ел. копії в 

Репозитарії

eSSUIR

(підпис)

Одержувач

(підпис)
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У разі виникнення запитань – звертайтесь до 

адміністратора Репозитарію eSSUIR

Зв’язатись з нами

info@library.sumdu.edu.ua
(0542) 687-820

(0542) 33-10-39
Бібліотека СумДУ

БІЦ-213

Контактна інформація


