
 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ІВАНА ПУЛЮЯ 

 

НАКАЗ  
 

м.Тернопіль  

“   ”______________2009 р.     №_____________ 

 

З метою забезпечення відкритого доступу до наукових публікацій працівників Університету 

та у рамках виконання проекту «Створення та забезпечення роботи репозитарію відкритого 

доступу ТДТУ імені І.Пулюя: другий етап» за підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження» (далі Проект) 

НАКАЗУЮ 

1. Провести семінари та тренінги з модераторами та авторами наукових публікацій з 

наступними програмами засідань : 

- 2.06.2009. Що таке «відкритий доступ»? Рух європейських університетів за 
відкритий доступ (директор бібліотеки ТДТУ Онисько Г.Я.). 
Тренінг по технологіях роботи авторів у середовищі інституційного репозитарію 
ELARTU (інженер І категорії відділу КВУ ТДТУ Дубик С.О.).  

- 16.06.2009. Огляд існуючих інституційних репозитаріїв у світовій науковій 
спільноті  (директор бібліотеки ТДТУ Онисько Г.Я.). 
Тренінг по технологіях роботи авторів у середовищі інституційного репозитарію 
ELARTU (інженер І категорії відділу КВУ ТДТУ Дубик С.О.).  

- 30.06.2009. Проблеми захисту авторського права при електронній публікації у 
відкритому доступі (інженер І категорії відділу КВУ ТДТУ Дубик С.О.) 
Тренінг по технологіях роботи авторів у середовищі інституційного репозитарію 
ELARTU (аспірант кафедри АВ ТДТУ Костишин С.О.). 

- 7.07.2009. Політики використання репозитарію відкритого доступу у 
Тернопільському технічному університеті імені Івана Пулюя (ELARTU) (інженер І 
категорії відділу КВУ ТДТУ Дубик С.О.). 
Тренінг по технологіях роботи авторів у середовищі інституційного репозитарію 
ELARTU (аспірант кафедри АВ ТДТУ Костишин С.О.). 

- 21.07.2009. Тренінг по технологіях роботи авторів у середовищі інституційного 
репозитарію ELARTU. Проблема самоархівування (аспірант кафедри АВ ТДТУ 
Костишин С.О.). 



- 4.08.2009. Досвід роботи інституційного репозитарію ELARTU (директор ІДН 
ТДТУ Шкодзінський О.К.). 

- 18.08.2009. Обмін досвідом активних учасників авторів електронних публікацій в 
ELARTU (аспірант кафедри комп’ютерних наук ТДТУ Войт С.О.). 

2. Семінари проводити в зазначені дати в читальному залі бібліотеки Університету (ауд. 58, 

корп. №2) з 14.30 до 17.30 год. 

3. Зав. відділом аспірантури Самогальській Г.І. та голові ради молодих вчених Дзюрі В.О. 

подати заявки у науково-технічну бібліотеку університету на участь у семінарі аспірантів 

та науковців університету та забезпечити їх присутність. 

4. Зав. кафедрами подати заявки з вказанням прізвищ у науково-технічну бібліотеку 

університету (Онисько Г.Я., ауд.56, корп.№2, lib@tu.edu.te.ua) на участь у семінарі не 

менше як по 1 особі від кафедри. 

5. Взяти участь в семінарах: відповідальному секретарю редколегії Вісника ТДТу 

Шелестовському Б.Г., відповідальному секретарю редколегії Галицького економічного 

вісника Онищук Л.Г., вченим секретарям спеціалізованих вчених рад університету для 

захисту дисертацій (Д58.052.02 - вч.секретар Попович П.В., К58.052.01 - вч.секретар 

Гладьо В.Б., К58.052.03 - вч.секретар Данильченко Л.М. К58.052.04 - вч.секретар 

Тарасенко М.Г., К58.052.05 - вч.секретар Сороківська О.А.), начальнику НДЧ Назаревичу 

Б.І., вченим секретарям конференцій, що проводяться в університеті. 

6. Директору бібліотеки Онисько Г.Я.  

- за рахунок коштів Проекту підготувати та забезпечити учасників семінару 

необхідними методичними розробками; 

- забезпечити облік відвідування семінару його учасниками. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи    

Рогатинського Р.М. 

 

Ректор     П.В.Ясній 

 

Проект вносить: Погоджено: 

Директор ІДН 

 

                                         О.К.Шкодзінський 

 

Перший проректор, 

проректор з навчальної роботи 

                                                     І.В.Луців 

Проректор з наукової 

роботи                               Р.М.Рогатинський 

 

Директор бібліотеки                 Г.Я.Онисько 

Юридичний відділ 

                                             М.К.Пономаренко 

 


