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Про. затвердж^іпйг «Положення про 
Інституційнйй репозйтарій ТДТУ 
(ELARTU) 

З метою підвищення рівня цитування Публікацій науковців університету fa 
відповідно до ухвали Вченої ради від «28»квітня 2009 року (протокол №5), 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити «Положення про Інституційнйй репозитарій Тернопільського 

державного технічного університету імені Івана Пулюя (ELARTU» (далі 
Положення). 

2. Директору ІДН ТДТУ Шкодзінському O.K. організувати та забезпечити на 
базі інституційного репозитарію ELARTU повне дублювання в електронному 
вигляді наукових публікацій, що видаються в Університеті для довготривалого, 
безперервного Та вільного доступу до них через ІнтернеТ. 

3. Директору ІДН ТДТУ Шкодзінському O.K. виділити апаратне 
забезпечення сервера та силами відділу інформаційних технологій організувати 
постійну технічну підтримку роботи інституційного репозитарію 
(http://elartu.tstu.edu.ua). 

4. Відповідальному секретареві редколегії Вісника ТДТУ Шелестовському 
Б.Г. забезпечити розміщення в ELARTU повних електронних версій статей 
Вісника ТДТУ починаючи з №1 за 2009р. у місячний термін після виходу 
друкованого номера журналу. 

5. Відповідальному секретареві редколегії Галицького економічного вісника 
Ойищук Л.Г. забезпечити розміщення в ELARTU повних електронних версій 
статей починаючи з №1 2009р. у місячний термін після виходу чергового 
друкованого номера журналу. 

6.-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. К58Ю52.04 -
вч.секретар Тарасенко М.Г., К58.052.05 - вч.секретар Сороківська O.A.), 
починаючи з 1 травня 2009 року забезпечити розміщення в ELARTU 
електронних версій авторефератів дисертацій, представлених до захисту, за 1 
місяць до дати захисту. 

http://elartu.tstu.edu.ua


7. Вченим секретарям конференцій, що проводяться в університеті 
забезпечити з 1 вересня 2009. року/розміщення у. відповідному розділі ELARTU 
електрошгахуверсій.поданих тез доповідей. . ч'-'- ;.?Д-:.:- :'.•• v 

8. Проректору з наукової роботи Рогатинському P.M. забезпечити 
розміщення в ELARTÜ анотованих підсумкових звітів по завершених науково-
дослідницьких держбюджевних темах у місячний термін після їх затвердження 
та передачі в УкрІНТТ.. 

9. Завідувачам випускаючих кафедр з 2009/2010 навчального року допускати 
студентів до захисту магістерських робіт тільки після розміщення в ELARTU 
реферованого змісту магістерської роботи розміром у 2-3 сторінки 
машинописного тексту. 

10. Електронні публікації розміщувати у відповідному розділі ELARTU 
із обов'язковим дублюванням заголовку, прізвищ авторів та анотації 
англійською мовою, дотримуючись вимог до підготовки та розміщення 
наукових, публікацій в ELARTÜ (http://elar^.ts^.edu.ua/help/mdex_uk.html) 

11. . * Директору бібліотеки Онисько Г.Я..розробити графік тренінгів та 
організувати навчання науковців університету роботі з електронними 
публікаціями в ELARTU у рамках виконання , проекту «Створення та 
забезпечення роботи репозитарію відкритого доступу ТДТУ імені І.Пулюя» за 
підтримки Міжнародного фонду «Відродження». 

12. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової 
роботи Рогатинського P.M. 

П.В.Ясній Ректор 

Проект вносить 

Директор ІДН ТДТУ 

О.К.Шкодзінський 

Погоджено: 
Перший проректор, 
проректор з навчальної роботи 

І.В.Луців 

Проректор з наукової роботи 

Р.М.Рогатинський 

Директор бібліотеки 

ГЛ.Онисько 

Юридичний відділ 

М.К.Пономаренко 

http://elar%5e.ts%5e.edu.ua/help/mdex_uk.html

