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Електронний документ

Електронна версія
друкованого видання

Самостійний твір



3.8 Електронний документ – це документ,

інформація в якому подана у формі електронних даних

і для використовування якого потрібні засоби

обчислювальної техніки.

3.5 Електронне видання – це електронний документ,

який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має

вихідні відомості та призначений для розповсюдження в

незмінному вигляді

ДСТУ 7157:2010 «Інформація та Документація.
ВИДАННЯ ЕЛЕКТРОННІ. Основні види та вихідні
відомості».



Електронне видання розміщується 

Електронний каталог

Репозитарій

Електронна бібліотека 



Електронне видання в НБ ОНУ

Авторський договір

Шляхи надходження:

 безпосередньо від автора

 передає видавництво ОНУ

Місце розташування:

 Електронний каталог

 Електронна бібліотека

 Репозитарій

 Алфавітний каталог



Доступ до Електронних ресурсів:

Відкритий – доступ до повного тексту

надається з будь-яких комп’ютерів, підключених до

мережі Інтернет

Закритий – доступ до тексту публікації

надається тільки на території НБ



Публікація електронної версії друкованого видання

 Електронний документ від Автора - довідка з навчальної частини ОНУ імені

І.І.Мечникова.

 Електронний документ з видавництва ОНУ - без супровідної документації.

 Періодичне видання ОНУ розміщується на сайті НБ у повному обсязі без супровідної

документації.

 Електронне видання з інших видавництв повинні мати супровідні документи:

 монографія, освітні видання – титульний лист, зміст;

 тези доповідей конференції, статті з періодичних видань чи збірок, 

частини видань – титульний лист, зміст та текст публікації. 



Перша публікація електронного видання

 При першій публікації електронної статті - рішення вченої ради факультету;

 Для публікації навчальних посібників та методичних рекомендацій - довідка

з навчальної частини ОНУ;

 Інші електронні наукові та довідкові видання надходять з довідкою від

видавництва ОНУ про проходження редакційно-видавничої обробки;

 При необхідності НБ надає довідку про розміщення публікації на сайті.



Публікація електронного видання в Репозитарії
ОНУ імені І. І. Мечникова

При розміщенні видання у Репозитарії співробітник НБ повинен заповнити
обов’язкові поля:

 назва,
 інша назва (якщо є),
 автори,
 анотація,
 ключові слова,
 дата публікації,
 видавець,
 джерело,
 серія/номер,
 бібліографічний опис (додаткове поле для надання інформації про документ),
 URL посилання на відкритий або закритий доступ,
 DOI,
 УДК (за наявністю).



Приклади бібліографічного опису електронних 

видань в електронному каталозі НБ ОНУ





Дякую за увагу! 
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