Український інститут нормативної інформації

Редакція журналу «ВІСНИК ДОШКІЛЛЯ»
-------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРЯДОК

подання творчих розробок для публікації (оприлюднення)
1. З метою створення Всеукраїнської бази даних методичних і дидактичних
розробок «МЕТОДИКА НОВОГО ДОШКІЛЛЯ», сприяння педагогічним працівникам у
публікації (оприлюдненні) своїх фахових робіт Український інститут нормативної
інформації приймає відповідні розробки для опрацювання .
2. Розробки спрямовуються педагогічними працівниками (далі – Авторами) в інститут (далі – Видавництво) за власною ініціативою. Передача здійснюється на підставі авторських договорів, які укладаються з кожним автором (співавтором).
3. Роботи публікуються (оприлюднюються) в періодичному електронному журналі
«Вісник дошкілля» і включаються до Всеукраїнської бази даних «Методика нового
дошкілля».
4. Автори поділяються на дві групи, які:
1) передплатили журнал «Вісник дошкілля»
2) не передплачують журнал.
5. До першої групи відносяться Автори, які працюють у дитячих садочках (інших
закладах), що передплатили журнал. Вони (Автори) є колективними користувачами
видання. До цієї ж групи відносяться і Автори, які самостійно передплатили журнал, і
таким чином є індивідуальними користувачами видання.
6. До другої групи відносяться Автори, котрі не являються користувачами журналу
– не передплатили його. Для них встановлюється такий порядок подання творчих розробок:
а) напередодні працівник передплачує журнал «Вісник дошкілля» на мінімальний термін 2 місяці;
б) опісля оформляється авторський договір і разом з творчою розробкою направляється Видавництву.
7. В авторському договорі (для обох груп) вказуються реквізити з оплати журналу
(дата, сума, назва закладу чи прізвище автора). Це допомагає ідентифікувати і звірити передплату.
8. Наявність електронного журналу дозволяє Автору пересвідчитися в публікації
своєї роботи, продемонструвати іншим особам, включитися в процес створення Всеукраїнської бази даних.
9. Творчі розробки приймаються в складі тематичної папки, матеріали якої відповідають змісту освітньої теми (питання) з Базового компонента дошкільної освіти.

У ході оформлення авторського договору сторони узгоджують формулювання (назву) освітньої теми чи питання, проставляють їхні шифри.
10. Папка має містити не менше 3-х видів документів. Такими видами можуть бути:
вірші, дидактичні заняття, сценарії, пісні, ігри тощо.
11. Кожний документ опрацьовується автором самостійно – здійснюється її редакторська і коректорська правка.
12. Після опублікування (оприлюднення) розробки редакція журналу надсилає
Автору сертифікат, який засвідчує його творчі досягнення.
13. Сертифікат відправляється Автору Укрпоштою або Новою поштою на вказану
адресу ПІСЛЯПЛАТОЮ (з оплатою поштової послуги Автором).

_____________________________________
(на наступній сторінці подається зразок авторського договору)

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР № _/_
м. Київ

«__» _________ 2020 р.

ТОВ “Український інститут нормативної інформації” (далі – Видавництво) в особі
заступника директора Прокопчук О.Ю., який діє на підставі Статуту, з одного боку, і
___________________________________________________________(далі – Автор), з другого боку, (Видавництво і Автор – Сторони) уклали цей договір про наступне:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. Автор за власною ініціативою і за рахунок своїх ресурсів підготував до публікації (оприлюднення) творчу розробку (далі - Твір) у формі тематичної папки згідно з
Базовим компонентом дошкільної освіти.
2. Тематична папка включає _______видів документів і відноситься до освітньої
теми: ________________________________________________________________________
(шифр і назва освітньої теми)

Документ 1 ______________________________________________________________
(шифр освітнього питання - у разі необхідності; вид і назву документа)

Документ 2 ______________________________________________________________
(шифр освітнього питання - у разі необхідності; вид і назву документа)

Документ 3 ______________________________________________________________
(шифр освітнього питання - у разі необхідності; вид і назву документа)

3. За цим договором Автор безоплатно передає Видавництву невиключне право на
використання Твору в будь-які способи, в будь-яких формах, на необмежений строк, у
тому числі і для включення Твору в автомаризовані бази даних.
ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4. Автор гарантує наявність у нього авторського права на Твір.
5. Автор несе відповідальність за зміст Твору, в тому числі за достовірність і
повноту відомостей, наведених у Творі, а також відсутність плагіату.
6. Автор зобов’язаний письмово вказати Видавництву на всі наявні у Творі відомості про певних фізичних або юридичних осіб, посилання на певні події, явища тощо,
поширення яких може призвести до порушення прав чи законних інтересів певних осіб та
спричинити пред’явлення ними позову про захист честі, гідності, ділової репутації,
відшкодування збитків чи моральної шкоди.
7. У разі виникнення спорів щодо авторського права на Твір чи наявності плагіату в
окремих його частинах, зобов’язання щодо вирішення спорів покладається на Автора.
8. Видавництво набуває право на доопрацювання і редагування Твору, обсяг і форми
якого визначаються Видавництвом згідно з редакційними вимогами.
9. Видавництво самостійно визначає форми і способи публікації (оприлюднення)
Твору, тираж, ціну і шляхи реалізації.
10. Територія, на якій допускається використання прав на Твір, не обмежується.
11. Твір не рецензується і не повертається Авторові. Авторська редакція тексту зберігається у Видавництві протягом одного року після публікації.
12. Після публікації (оприлюднення) Твору в періодичному виданні (журналі) Видавництво видає Автору відповідний сертифікат.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПЕРЕДПЛАТИ
13. Для виконання цього договору Видавець проводить ідентифікацію (звірку) передплати журналу «Вісник дошкілля». Автор повідомляє Видавництву такі реквізити:
Номер і дату рахунку-фактури на оплату____________________________________.
Дату оплати коштів_____________________________________________________
Місто (село) і назву дитячого закладу_______________________________________
(для передплатників – дит. закладів)

Прізвище платника_______________________________________________________
(для індивідуальних передплатників)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
14. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов’язання за цим
договором, зобов’язана відшкодувати іншій стороні всі збитки.
15. У випадках, не передбачених цим договором, відповідальність визначається
відповідно до чинного законодавства України.
16. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Автор надає
згоду Видавництву на обробку та використання своїх персональних даних виключно з
метою та в межах виконання ним вимог законодавства про працю та податкового
законодавства України.
ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
17. Усі спірні питання, що можуть виникнути стосовно цього договору, Сторони
вирішують між собою шляхом переговорів.
18. У разі неможливості врегулювання спорів шляхом переговорів, спірні питання
вирішуються в суді згідно з чинним законодавством.
ДІЯ ДОГОВОРУ
19. Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до дати публікації (оприлюднення) Твору у виданні.
20. Якщо Твір не прийнято до публікації або Автор його відкликав, даний договір
втрачає силу.
ВИДАВНИЦТВО:
Заст. директора
Прокопчук О.Ю.
__________________________________
(підпис)
ТОВ “УкрІНІ” Поштова адреса:
03150, м. Київ, вул. Антоновича 172, кім. 720
E-mail: lashchenkoa@ukr.net
тел. (044) 528-22-16, (067) 299-65-36

АВТОР:
___________________________

(підпис)

Паспорт: ________________________________
виданий ________________________________
________________________________________
дата видачі ____________________________
Ідентифікаційний код Автора __________________

Відповідно до Закону України „Про захист персональних даних“ надаю згоду ТОВ „Український інститут нормативної
інформації“ на обробку та використання моїх персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані про
освіту, інші персональні дані) виключно з метою та в межах виконання ним вимог законодавства про працю та
податкового законодавства України.

