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Положения
Про обов’язковий безоплатний прим1рник документ1в 

Нац!онального техн1чного ун1верситету Украши «Кшвський пол1техн!чний
1нститут 1мен1 Поря С1корського»

1. Загальн! положения

1.1. Це ПоложеншЕ про обов’язковий безоплатний примЁрник документЁв 
НацЁонального технЁчного унЁверситету УкраЁни «КиЁвський полЁтехнЁчний 
Ёнститут ЁменЁ Поря СЁкорського» (далЁ -  Положения) визначае правовЁ засади 
функцЁонування системи обов’язкового примЁрника документЁв у КШ  Ём. Поря 
СЁкорського (далЁ -  УнЁверситет).

1.2. Виробники друкованих, електронних та неопублЁкованих документЁв 
УнЁверситету передають обов’язковий безоплатний примЁрник до Науково- 
технЁчноЁ бЁблЁотеки ЁменЁ Г.1. Денисенка КШ  ём. Поря СЁкорського (далЁ - 
БЁблЁотека) в кёлькостё, яка встановлена цим Положениям.

1.3. Це Положения розроблено на пЁдставЁ Закону УкраЁни «Про 
обов’язковий примЁрник документЁв», Закону УкраЁни «Про бЁблЁотеки Ё 
бЁблЁотечну справу», «Положения про Науково-технЁчну бЁблЁотеку Ём. Г.1. 
Денисенка КШ  Ём. Поря СЁкорського».

1.4. У цьому ПоложеннЁ нижченаведенЁ термЁни та поняття вживаються у 
такому значеннЁ;
•  Документи - матерЁальна форма одержания, зберЁгання, використання Ё 
поширення ЁнформацЁЁ, зафЁксованоЁ на паперЁ, магнЁтнЁй, кЁно-, фотоплЁвцЁ, 
оптичному диску або Ёншому носЁевЁ.
•  Виробник документЁв -  це працЁвники та/або здобувачЁ вищоЁ освЁти 
УнЁверситету, якё ви го то вл я ю ть  ( в  тому числЁ публЁкують) рЁзнЁ види тиражованих 
документЁв;
•  Обов'язковий примЁрник документЁв - примЁрник рЁзних видЁв тиражованих 
документЁв, який на безоплатнЁй основЁ виробник передае до БЁблЁотеки в порядку 
та КЁЛЬКОСТЁ, ЯКЁ встановленЁ цим Положениям.
•  Надання грифу «Затверджено Вченою радою КШ Ём. Поря СЁкорського 
навчальним матерЁалам -  офЁцЁйне визнання вёдповёдностё навчальних видань 
та електронних освётнёх ресурсЁв вимогам стандартЁв освЁти, стандартЁв освЁти 
УнЁверситету, навчальних планЁв Ё програм, Ёнших нормативних документЁв, що 
регламентують змЁст освЁти ( вёдповёдно  д о  наказу Про введения в дЁю «Порядку 
надання грифЁв навчальним матерЁалам в НТУУ «КШ » вЁд 03.11.2015 № 1-248).
•  Документи УнЁверситету -  це документи, виготовленЁ в УнЁверситет! або за 
його межами, в тому числЁ, навчальнЁ матерЁали, яким надано гриф КШ  ём. Поря 
СЁкорського:



•  друкован! видения - документа, шформац1я в яких заф1ксована на 
паперовому носи (монографн, п1дручники, навчальн! пос1бники, методичн! 
пос1бники, пер1одичн1 видання, матер1али конференц1й, довщково- 
енциклопедичн!, 1н.);
•  електронн! видання -  документа, шформац1я в яких заф1ксована у вигляд! 
електронних даних:

електронний аналог друкованого видання, що в основному в1дтворюе 
в1дповщне друковане видання, збер1гаючи розташування на стор1нц1 тексту, 
шюстрац1Й, посилань, прим1ток тощо;

самост1йне електронне видання, що не мае друкованих аналог1в.
•  Неопублжован! документи -  це документи, не розрахован! на широке 
поширення, створен! у ход! роботи структурних п!дрозд!л!в Ун!верситету, та !х 
прац!вник!в, як! в!добра:кають результат 1х д!яльност! (дисертацн, автореферати 
дисертац!й, зв!ти про науково-дослщн! роботи та дослщно-конструкторськ! 
роботи тощо);
•  Аудюв1зуальна продукц!я - (к!но-, вщеокурси, ауд!одокументи), пов’язана з 
навчальною та науковою д!яльн!стю Ун!верситету;
•  Одержувач обов'язкового прим!рника документ1в - Б!бл!отека, яка 
одержуе обов'язковий прим!рник документ!в на безоплатн!й основ! та забезпечуе 
його збер!гання! використання;
•  Електронний каталог Б!блютеки - це б!бл!ограф!чна база даних, яка 
працюе в режим! реального часу, м!стить !нформац!ю про видання в цшому ! його 
прим!рники, наявн! в б!бл!отец!, та надае наб!р серв!с!в для користувач!в;
•  Електронний арх!в наукових та осв1тн!х матер1ал1в Ун!верситету (дал! - 
ЕЬАКР!) -  це вщкритий електронний арх!в, що накопичуе, збер!гае, 
розповсюджуе та забезпе^чуе довготривалий, постшний та над!йний доступ через 
Тнтернет до наукових та осв!тн!х матер!ал!в професорсько-викладацького складу, 
прац!вник!в, студент!в, асп!рант!в та докторант!в КШ  !м. 1горя Скорського.

2. Основн! завдання
2.1. Колекцш обов’язкового прим!рника документш створюеться для:

• !нформац!йно1 пщтримки осв!тнього та науково-дослщного процес!в в 
Ун!верситет!;

• вивчення та збереження !сторп Ун!верситету;
• реестрацй (облку) та науковоУ систематизаци документ!в Ун!верситету;
• надання вшьного доступу для в!дв!дувач!в Б!бл!отеки до наукових видань.

2.2. Виробниками документш в Ун!верситет! вважаються:
• Видавництво «Пол!техн!ка» КШ  !м. к о р я  С!корського (надал! - Видавництво); 
•редакцй наукових журнал!в та зб!рник!в Ун!верситету («Науков! в!ст! КШ»,

науков! пер!одичн! видання факультет!в, газета «Кишський пол!техн!к», 
тощо);



• структуры! п!дрозд1ли Ун!верситету: (!нститути, факультеты, кафедры,
ыауково-дослщыа частныа, ыавчальыо-методнчыий в!дд!л ыавчальыо- 
методичыого уыравл1ыыя деыартамеыту оргаы1зацы осв!тыього ыроцесу КШ  !м. 
1горя С1корського ) та державыий пол!техы!чыий музей ыри КШ  !м. 1горя 
Скорського;

• громадськ! оргаы1заи;Й, як! д!ють в КШ  !м. к о р я  С!корського.
2.3. Обов’язковнй безоылатыий ырим!рыик виготовляеться за рахуыок:

• кошт!в Уышерситету;
• ко1нт!в благодшыих оргаы!зац!й;
• власынх кошт!в автор!в.

2.4. Доставка обов’язкового безоылатыого прим!рынка докумеытш здшсыюеться 
за рахуыок виробыик!в докумеыт!в.

3. Обов’язки ВИробнИК1В ДОКумеНТ1В

3.1. Передавати до Б!бл!отеки друковаы! вндаыыя обов’язкових прим!рыик!в 
докумеыт!в у так!й кшькост!:

• нщручыики -  до 10 ырим!рыик!в;
• ыавчальы! ыос!быики -  до 10 ырим!рыик!в;
• ыавчальы! та робоч! ырограми -  до 2 ырим!рыик!в;
•ыауков! вндаыыя (моыограф!!, зб!рыики ыаукових праць, матер!али ыаукових 

коыфереыцш тощо), словники, довщыики, еыциклопеды -  до 5 прим!рыик!в;
•ыауков! журналы та зб!рыики Уы!верситету («Науков! в!ст! КШ », ыауков! 

пер!одичы! видаыыя факультет!в та !ыститут!в) -  до 20 ырим!рыик!в;
• газета «Кишський пол!техы!к» - до 10 прим!рыик!в;
• документы Уышерситету, що розроблеы! за його межами -  до 5 прим!рыик!в.
• !ыш! видаыыя -1 -2  прим!рыики.

3.2. Передавати до Б!бл!отеки електроыы! видаыыя обов’язкових прим!рыик!в 
докумеыт!в.

•Передача електроыыих видаыь обов’язкових прим!рыик!в докумеытш, як! 
частково або повы!стю проф!ыаысоваы! Уы!верситетом, здшсыюеться шляхом 
самост!йыого розм!щеыыя (самоарх!вуваыыя) виробыиками докумеыт!в в 
ЕЬАКР! або розмщеыыям електроыыих видаыь обов’язкових прим!рыик!в 
докумеыт!в в ЕЬАКР! за доручеыыям виробыика докумеыт!в ырац!выиками 
НТБ.

3.3. Передавати ыеопублковаы! документы до Б!бл!отеки.

3.3.1 Секретар Вчеыо! ради КШ  !м. к о р я  Скорського зобов’язуе автора, а автор 
передае друковаыий та електроыыий вар!аыт дисертацы, яка захищаеться в КШ  !м. 
к о р я  С!корського, до Б!бл!отеки зг!дыо з договором м!ж автором та директором 
Б!бл!отеки.



3.3.2 Науково-досл1дна частина КШ  1м. 1горя С1корського передав один 
друкований та електронний прим1рники зв1т1в науково-досл1дних роб1т 
структурних п1дрозд1л1в КШ  1м. 1горя Скорського до Б1бл1отеки.

4. Права виробник!в документ!в

4.1. Виробники документш мають право на безоплатне:
• опубл1кування одержувачем обов'язкового прим1рника документш 

б1бл1ограф1чно1 шформацн про виготовлен! виробниками документы у 
виданнях державно!' б1бл1ографп 1 централ1зовано! каталогЬацп сигнально! та 
реферативно! шформацн;

• занесения б1бл1ограф1чно! шформацГ! до автоматизованих банк1в даних;
• отримання фактограф1чних даних щодо документш, як1 зберкаються 

одержувачем обов'язкового прим1рника документш, та !х тимчасове 
використання з виробничою метою.

5. Обов’язки та права Б1бл1отеки

5.1. Б1бл1отека зобов'язана:
• проводити реестрац1ю, облк, наукову систематизац1ю та постшне зберкання 

обов’язкового прим1рника документш;
• забезпечувати техн1чн1, сан1тарно-г1г1ен1чн1 умови для зберкання 

обов'язкового прим1рника документш;
•вщображати 1нформац1ю про переданий до Б1бл1отеки обов’язковий 

безоплатний прим1рник документш КШ  1м. к о р я  Скорського в електронному 
каталоз1 та/або ЕЬАКР!;

•надавати за запитом необх1дну 1нформац1ю про вс1 види документш, як1 
надшшли на зберкання як обов’язковий прим1рник документш;

• забезпечувати доступ та орган1зац1ю використання обов’язкового прим1рника 
документш.

5.2. Коп1ювання та репродуц1ювання обов’язкового прим1рника документш з 
метою б1бл1отечно-1нформац1йного обслуговування користувачш Б1бл1отеки 
здшснюеться в1дпов1дно до чинного законодавства Украши про авторське право 
та штелектуальну власнють.


