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Що таке DreamSpark?  ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ:  

 

DreamSpark - програма Майкрософт з 

підтримки технічної освіти шляхом 
надання доступу до програмного 
забезпечення Майкрософт для 
навчальних, викладацьких та 
дослідницьких цілей.   

Мета програми - безкоштовний доступ 
до професійних засобів розробки і 
проектування для учнів, який дозволить 
їм втілити свої мрії, підготувати новий 
прорив у технологіях або, принаймні, 
раніше почати професійну діяльність.   

Програма DreamSpark допомагає 
викладачам знайомити учнів з 
найсучаснішими технологіями і 
проводити дослідження. Майкрософт 
усвідомлює, що для того, щоб 
стимулювати сучасний процес 
навчання і зробити його більш 
актуальним і захоплюючим, учням 
необхідний доступ до різноманітних 
ресурсів. Програма DreamSpark надає 
викладачам всі необхідні ресурси, 
завдяки яким вони завжди будуть мати 
доступ до найсучасніших технологій, які 
дозволять по-новому захопити і 
мотивувати учнів.   
DreamSpark - програма пропонує 
економічний спосіб оснащення 
лабораторій і аудиторій, а також 
комп'ютерів учнів і викладачів 
інструментальними засобами розробки 
і програмним забезпеченням для 
персональних комп'ютерів і серверів 
Майкрософт у навчальних і 
дослідницьких цілях. Вона дозволяє 

скоротити витрати на навчання та 
утримання лабораторій.   

Версії підписки DreamSpark:  
 DreamSpark Premium для 

окремих підрозділів вузу, що 

викладають дисципліни в галузі 

природничих наук, технологій, 

конструювання і математики 

 DreamSpark Standard для всього 

навчального закладу.  

Обидві підписки дозволяють 

встановлювати програмне 

забезпечення в навчальних та 

лабораторних класах та надавати 

додаткові копії ПЗ студентам і 

викладачам для установки на особисті 

ПК для подальшого некомерційного 

використання в навчальних і наукових 

цілях.  

Також в рамках програми DreamSpark 

студенти, аспіранти та викладачі 

можуть отримати  прямий доступ до 

новітніх інструментів Майкрософт для 

розробки та дизайну. Подробиці про 

програму DreamSpark можна знайти на 

сайті: http://www.dreamspark.com/   

 Додаткові посилання:  
Ознайомтесь із повним переліком 

продуктів, що доступні за підпискою 

DreamSpark Оберіть свій вид підписки 

DreamSpark та дізнайтесь про правила 

участі у ній.  
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Обмеження підписки  

Підписка DreamSpark передбачає певні обмеження по 
використанню програмного забезпечення Microsoft, зокрема:  
 програмне забезпечення, що надане за умовами DreamSpark 

може бути встановлене виключно на навчальні комп’ютери, а 
також комп’ютери викладачів і студентів з факультетів 
науково-дослідницького, технологічного, інженерного та 
математичного спрямування (STEM — science, technology, 
engineering and math);  

 на комп’ютерах інших факультетів та на адміністративних 
комп’ютерах заборонене використання програмного 
забезпечення, наданого за програмою DreamSpark Premium;  

 операційна система Windows отримана за підпискою 
DreamSpark Premium є upgrade-ліцензією та може 
встановлюватись лише на комп’ютери з наявною базовою 
ліцензією на операційну систему Windows. Винятком, коли 
операційна система Windows може бути встановлена на 
“пусті” комп’ютери, є пристрої, що знаходяться у власності 
навчального закладу або орендуються навчальним закладом 
та на постійній основі знаходяться в аудиторіях і лабораторіях 
STEM факультетів.   

 STEM-факультет повинен обов’язково припинити надавати 
доступ до програмного забезпечення за підпискою 
DreamSpark Premium студентам та викладачам, котрі більше 
не навчаються/працюють в рамках даного факультету. Проте 
студенти, які закінчили навчання або покинули STEM-
факультет, зберігають за собою право користуватись 
програмним забезпеченням, що було встановлене в період 
користування ними підпискою DreamSpark Premium.  

Спосіб отримання підписки  

 Освітні заклади, що беруть участь у програмі 
Microsoft IT-Academy можуть безкоштовно отримати 

підписку DreamSpark для усього навчального закладу та 
підписку DreamSpark Premium для усіх STEM-факультетів 

навчального закладу.  

 Навчальні заклади, що підписали ліцензійну 

угоду OVS-ES отримують доступ до підписки Dreamspark 
Standard для усього навчального закладу та підписку 

DreamSpark Premium для усіх STEM-факультетів.  

 

Рекомендації щодо визначення STEM-факультетів  

Щоб претендувати на участь в програмі DreamSpark Premium, ваш факультет в основному повинен займатися хоча б одним з 
нижчеперелічених предметів типу «наука, технології, техніка і математика»

Техніка 
Сільське господарство · Біомедицина · Хімія · Гірнича справа Будівництво 
· Комп'ютери · Електротехніка · Протипожежний захист 
Генна інженерія · Промисловість · Машинобудування · Військово-
інженерна справа · Атомна техніка · Програмне забезпечення  

Науки про здоров'я 
Біотехніка · Стоматологія · Ветеринарія · Медицина · Фармація 
Епідеміологія · Охорона здоров'я · Медсестринська справа ·  
Соціальна робота 

Астрономія 
Астрофізика · Космологія· Галактична астрономія  
Планетарна геологія · Планетологія · Зоряна астрономія 

Формальна наука 
Обчислювальна техніка · Логіка ·  Математика · Статистика 

Біологія 
Анатомія · Астробіологія · Біохімія · Біотехніка · Біофізика · Екологія 
Поведінкова неврологія · Біотехнологія · Ботаніка · Цітобіологія 
Кріобіологія · Онтогенетики · Екологія · Етнобіологія · Фізіологія 
Еволюційна біологія (введення) · Генетика (введення) · Біологія 
Геронтологія · Імунологія · Лімнології·  Морська біологія · Мікробіологія 
Молекулярна біологія · Нейробіологія · Токсикологія 
Палеонтологія · Паразитологія · Біологія ґрунту · Теоретична біологія  

Хімія 
Теорія кислот і підстав · Алхімія · Аналітична хімія · Теоретична хімія 
Біохімія · Кристаллографія · Молекулярна фізика · Ядерна хімія· 
Фотохімія · Стереохімія · Астрономія · Матеріалознавство 
Хімія навколишнього середовища · Органічна хімія  
Наука про продукти харчування · Неорганічна хімія · Фізична хімія 
Радіохімія · Геохімія · Зелена хімія ·  Хімія твердого стану 
Супрамолекулярна хімія · Наука про поверхнях  

Фізика 
Прикладна фізика · Атомна фізика · Обчислювальна фізика 
Фізика конденсованих середовищ · Експериментальна фізика 
Механіка · Фізика елементарних частинок · Фізика плазми 
Квантова механіка (введення) · Механіка твердого тіла 
Теоретична фізика · Термодинаміка · Ентропія 
Загальна теорія відносності · M-теорія · Спеціальна теорія відносності 

Науки про Землю 
Науки про атмосферу · Екологія ·  Енвіроніка · Геодезія 
Геологія · Геоморфологія · Геофізика · Гляціологія · Гідрологія 
Лімнологія · Мінералогія · Океанографія 
Палеокліматологія · Палінологія 
Фізична географія · Грунтознавство · Космічна наука 
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Керівництво по використанню DreamSpark Premium 

Дозволено за умовами ліцензійної угоди Не дозволено за умовами ліцензійної угоди 

Тільки учні, які проходять навчання хоча б по одному курсу типу 
«наука, технології, техніка або математика» на факультеті-

учасниці програми, можуть встановлювати одержуване 
програмне забезпечення на своїх персональних комп'ютерах. 

Учні, які проходять навчання на факультеті-учасниці програми, 
але не вивчають ні один з обов'язкових предметів за курсом 
типу «наука, технології, техніка або математика», не мають 

права на отримання програмного забезпечення DreamSpark 
Premium для установки на своїх персональних комп'ютерах. 

Навчальний заклад, де є викладачі та учні, викладають або 
проходять навчання по одному або більше курсів типу «наука, 

технології, техніка або математика», може придбати підписку на 
програму DreamSpark Premium для кожного відповідає 

критеріям факультету типу «наука, технології, техніка або 
математика »і поширювати програмне забезпечення DreamSpark 

Premium серед вищезгаданої категорії викладачів і учнів цього 
закладу в межах факультету, підписаного на програму 

DreamSpark. Кожен факультет типу «наука, технології, техніка 
або математика» навчального закладу повинен оформити 

власну підписку DreamSpark. 

Навчальний заклад, де є викладачі та учні, викладають або 
проходять навчання за курсами типу «наука, технології, техніка 
або математика», може підписатися на програму DreamSpark 
Premium, але не може поширювати програмне забезпечення 

DreamSpark Premium в цьому закладі серед тих осіб, що не 
зайняті ні по одному курсу типу «наука, технології, техніка або 

математика» на факультеті, що оформив підписку, тобто 
програмне забезпечення DreamSpark Premium можна 

поширювати в межах вузу. 

Предмети, якими в основному займаються факультети типу 
«наука, технології, техніка або математика», перераховані тут. 

Цей список може служити в якості орієнтира, однак не 
відображає всі курси типу «наука, технології, техніка або 

математика» в усіх країнах. 

На участь в програмі DreamSpark Premium не можуть 
претендувати факультети, чия основна область діяльності не 
збігається ні з одним з перерахованих тут предметів. Якщо 

факультет не відповідає зазначеним вище вимогам, то йому 
може підійти підписка DreamSpark Standard 

Надані за програмою DreamSpark Premium програмні засоби і 
технології можна використовувати тільки для цілей навчання, 

навчальних проектів і некомерційних досліджень. 

Будь-який продукт, створений з використанням програмного 
забезпечення DreamSpark Premium, може пропонуватися для 

використання або використовуватися в комерційних цілях 
лише після придбання відповідних комерційних ліцензій на 
користування всіма програмними продуктами, використані 

при створенні цього продукту. Програмне забезпечення, 
отримане за програмою DreamSpark Premium, не можна 
використовувати для обслуговування ІТ-інфраструктури 

закладу, адміністративної мети або діяльності, не пов'язаної з 
навчанням, викладанням і дослідженнями. 

Користувачам програмного забезпечення, наданого за 
програмою DreamSpark Premium, забороняється 

використовувати програмне забезпечення DreamSpark Premium 
в комерційних цілях. Єдиний виняток - учні, які розробляють 

програми або гри для Windows або Windows Phone для 
поширення через магазини додатків Майкрософт, куди учні 

отримують безкоштовний доступ. 

Будь-який продукт, створений з використанням програмного 
забезпечення DreamSpark Premium, може пропонуватися для 

використання або використовуватися в комерційних цілях 
лише після придбання відповідних комерційних ліцензій на 
користування всіма програмними продуктами, використані 

при створенні цього продукту. Єдиний виняток - учні, які 
розробляють програми або гри для Windows або Windows 

Phone для поширення через магазини додатків Майкрософт, 
куди учні отримують безкоштовний доступ. 

Викладачі та співробітники навчального закладу чи факультету, 
які беруть безпосередню в викладанні або адмініструванні в 
рамках програми DreamSpark Premium, можуть встановити і 
використовувати 2 копії програмного забезпечення на своїх 

персональних комп'ютерах (a) для підтримки своєї викладацької 
діяльності; (B) в некомерційних дослідженнях або (c) для 

проектування, розробки, тестування та демонстрації 
програмного забезпечення для вищевказаних цілей. 

Викладачі та співробітники навчального закладу чи факультету, 
безпосередньо не беруть участь у викладанні або 

адмініструванні в рамках програми DreamSpark Premium, не 
можуть встановлювати програмне забезпечення на своїх 

персональних комп'ютерах. Програмне забезпечення, 
отримане за передплатою DreamSpark Premium факультету 
типу «наука, технології, техніка або математика», на якому 
зайнятий студент або викладач, належить цьому учню або 

викладачеві, і його не дозволяється передавати, 
перепродувати, призначати стороннім особам або 

використовувати дане програмне забезпечення спільно з 
ними. 
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Факультет-учасник програми можна встановлювати отримане за 
передплатою DreamSpark Premium програмне забезпечення на 

будь-яких своїх комп'ютерах, але тільки для навчальних, 
викладацьких та дослідницьких цілей. Виключаються 

універсальні лабораторії, що використовуються для загальних 
цілей, наприклад для роботи з електронною поштою або виходу 

в Інтернет. 

Факультет-учасник програми не повинен встановлювати 
програмне забезпечення DreamSpark Premium на своїх 

комп'ютерах для передачі їх на інший факультет, який не бере 
участі в програмі DreamSpark Premium, або для спільного 

використання програмного забезпечення з таким факультетом. 
Якщо комп'ютер, на якому встановлено програмне 

забезпечення DreamSpark Premium, передається на інший 
факультет, який не бере участі в програмі DreamSpark Premium, 

або спільно використовується з таким факультетом, то це 
програмне забезпечення повинно бути видалено. Все 

програмне забезпечення, що отримується за програмою 
DreamSpark Premium, використовується відповідно до 

додаткової ліцензії DreamSpark Premium, незалежно від місця 
його установки. Навчальні заклади та факультети, що надають 

програмне забезпечення викладачам і учням, не повинні 
встановлювати програмне забезпечення DreamSpark Premium 

на спільно використовуваних комп'ютерах, не будучи впевнені, 
що зможуть забезпечити виконання умов ліцензії. 

Доступ до розділу передплатників MSDN і до порталу 
завантаження ELMS іншим викладачам факультету надає 

адміністратор програми. Доступ до ліцензійних ключів 
DreamSpark Premium можуть отримати лише відповідні учні, 

викладачі та адміністратори. 

Адміністратор програми (PA) не повинен дозволяти іншим 
викладачам і учням розміщувати запити на додаткові 

ліцензійні ключі через розділ передплатників на сайті MSDN. 
Ліцензійні ключі DreamSpark Premium можна продавати, 

поширювати, обмінювати і передавати особам, які не мають 
відношення до відповідного факультету або організації. 

Факультет-учасник програми може використовувати програмне 
забезпечення, отримане за передплатою DreamSpark Premium, в 

віртуалізованому середовищі тільки в рамках прав, наданих за 
індивідуальним ліцензійною угодою для відповідного 

програмного забезпечення. Щоб ознайомитися з умовами 
ліцензійної угоди для продуктів Майкрософт і дізнатися, чи 

дозволено віртуалізація, відвідайте веб-сайт корпорації 
Майкрософт за юридичною та корпоративних питань. 

Факультет-учасник програми не може використовувати 
програмне забезпечення, отримане за передплатою 

DreamSpark Premium, в віртуалізованому середовищі, якщо 
такі права не були надані за індивідуальним ліцензійною 
угодою для відповідного програмного забезпечення. Щоб 
ознайомитися з умовами ліцензійної угоди для продуктів 

Майкрософт і дізнатися, чи дозволено віртуалізація, відвідайте 
веб-сайт корпорації Майкрософт за юридичною та 

корпоративних питань .. 

Установка клієнта Windows на комп'ютері без програмного 
забезпечення Адміністратор підписки факультету-учасника 

програми може встановити клієнт Windows тільки на 
комп'ютерах лабораторій типу «наука, технології, техніка або 
математика» факультету того ж типу, що має ліцензію за цією 

програмою, навіть якщо на таких комп'ютерах поки не 
встановлена клієнтська операційна система Windows, тільки в 
наступних випадках: (I) комп'ютери належать вам на правах 

власності або оренди, (ii) комп'ютери завжди будуть 
знаходитися в лабораторіях типу «наука, технології, техніка або 
математика» факультету того ж типу, що має ліцензію за цією 
програмою, (iii) продукти використовуються для навчальних, 

викладацьких та дослідницьких цілей, пов'язаних з технологіями 
Майкрософт, і (iv) продукти не використовуються для загальних 
цілей, наприклад для роботи з електронною поштою або виходу 
в Інтернет, або для цілей, не пов'язаних з наукою, технологіями, 
технікою або математикою. Якщо продукти операційної системи 

Windows, включені в підписку DreamSpark Premium, будуть 
використовуватися іншими способами, необхідно спочатку 

докласти дійсний сертифікат справжності операційної системи 
Windows до комп'ютера, де встановлюються продукти. 

Установка клієнта Windows на комп'ютері без програмного 
забезпечення Окремим учням і викладачам факультету-
учасника програми типу «наука, технології, техніка або 

математика" не дозволяється встановлювати клієнтське 
програмне забезпечення Windows на свої персональні 
комп'ютери, якщо ці комп'ютери не мають ліцензії на 

використання повної версії клієнтської операційної системи 
Windows, що підтверджується дійсним сертифікатом 

справжності операційної системи Windows, прикладеним до 
комп'ютера. 

 
 
 

mailto:SALES@TECHEXPERT.UA
http://techexpert.ua/
http://onbiz.biz/
http://nt.ua/
http://www.microsoft.com/uk-ua/useterms
http://www.microsoft.com/uk-ua/useterms
http://www.microsoft.com/uk-ua/useterms


КОМПАНІЯ TECHEXPERT 
КІЇВ, 04112, ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 48, ОФ. 411 

E-MAIL: SALES@TECHEXPERT.UA 
TECHEXPERT.UA | ONBIZ.BIZ | NT.UA 

 

 

 

 

УГОДА ПРО ПІДПИСКУ НА MICROSOFT DREAMSPARK STUDENT 

СОГЛАШЕНИЕ О ПОДПИСКЕ НА MICROSOFT DREAMSPARK STUDENT 
Это соглашение (далее «Соглашение») о подписке на Microsoft DreamSpark Direct для учащихся (далее «Подписка для учащихся»), заключаемое 
между корпорацией Microsoft (или одним из ее местных филиалов) и вами. Внимательно прочтите его. В данном Соглашении термин 
«программное обеспечение» применяется к программному обеспечению, предоставляемому по Подписке для учащихся (в том числе и к 
носителю, на котором оно было вами получено, если применимо).  

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ «ВЫ», «ВАШ».  

Термины «вы», «ваш», «учащийся» или «студент» в любых падежах обозначают лицо, зачисленное в учебное заведение и в настоящий момент 
прослушивающее учебные курсы, результатом которых является получение документов о сертификации или о прохождении таких курсов в 
соответствующем учебном заведении.  

2. УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ DREAMSPARK DIRECT.  

а. Подписка DreamSpark Direct.  
Согласно условиям настоящего Соглашения, Подписка DreamSpark Direct предоставляет доступ к программному обеспечению по подписке. 
Microsoft может в любое время без предварительного уведомления изменять перечень программного обеспечения и других предложений, 
доступных по Подписке DreamSpark Direct.  
б. Прекращение действия статуса учащегося.  
Подписка на DreamSpark Direct является специальным предложением для учащихся. После того как вы более не удовлетворяете условиям 
Подписки DreamSpark Direct (то есть вследствие выпуска из образовательного учреждения или по другой причине перестаете соответствовать 
указанным выше определениям терминов «вы» и «ваш»), то ваша подписка DreamSpark Direct будет прекращена. Однако вы сможете 
продолжать использовать программное обеспечение, полученное до прекращения действия статуса учащегося в соответствии с условиями 
данного Соглашения.  
в. Расторжение Соглашения.  
Microsoft может в любое время без предварительного уведомления по любой причине или при ее отсутствии прекратить действие всей 
программы DreamSpark или вашей конкретной Подписки DreamSpark Direct.  

3. ПРАВА ПО УСЛОВИЯМ ПОДПИСКИ DREAMSPARK DIRECT.  

а. Программное обеспечение по Подписке DreamSpark Direct.  
Использование вами программного обеспечения регулируется условиями лицензии, поставляемой совместно с программным обеспечением, 
например условиями лицензии, которые вы принимаете при установке ПО, за исключением вносимых в условия изменений, указанных в 
данном Cоглашении.  
б. Права на установку и использование.  
Вы можете установить и использовать две (2) копии программного обеспечения, предоставленного вам по Подписке DreamSpark Direct на ваших 
устройствах, но только (a) для подготовки к занятиям; (b) в некоммерческих исследованиях; или (c) для проектирования, разработки, 
тестирования и демонстрации программ для вышеперечисленных целей. Подписка DreamSpark Direct и соответствующее программное 
обеспечение предоставляются только вам: ими нельзя делиться, их нельзя передавать, перепродавать, уступать права на них или использовать 
для разработки или поддержания работоспособности ваших собственных административных или ИТ-систем.  
в. Использование настольных операционных систем Windows.  
Ваша Подписка DreamSpark Direct включает некоторые продукты операционной системы Windows Вы имеете право устанавливать эти продукты 
только на компьютер с уже имеющейся лицензией на запуск полной версии операционной системы Windows, что подтверждается 
действительным Сертификатом подлинности (COA) для операционной системы Windows, прикрепленным к компьютеру.  
г. Не для коммерческого использования.  
Кроме случаев, оговоренных ниже, вы не имеете права использовать программное обеспечение по Подписке на DreamSpark Direct в 
коммерческих целях или при разработке коммерческих программных приложений, а также публиковать или распространять такое 
программное обеспечение, если вы не приобретете соответствующую лицензию (лицензии) на коммерческое использование программного 
обеспечения. 
• Требования к приложениям для Windows Phone. Для публикации и распространения в коммерческих целях программного приложения для 
телефона, которое вы разработали с помощью программного обеспечения по Подписке на DreamSpark, такое приложение необходимо 
опубликовать в Магазине Windows Phone через центр разработчиков Windows Phone (https://dev.windowsphone.com/), при этом оно должно 
соответствовать всем применимым требованиям к Поставщикам приложений для Магазина Windows Phone. 
• Требования к приложениям для Windows. Для публикации и распространения в коммерческих целях программного приложения для 
компьютера, которое вы разработали с помощью программного обеспечения по Подписке на DreamSpark, приложение необходимо разместить 
в Магазине Windows; при этом приложение должно соответствовать всем применимым требованиям к Поставщикам приложений для Магазина 
Windows. 
• Требования к разработке игр для Xbox LIVE Indie Games. Для публикации и распространения в коммерческих целях игры или программного 
приложения для консоли, разработанных вами с помощью программного обеспечения по Подписке на DreamSpark, их необходимо разместить 
в Xbox LIVE Indie Games; при этом игра или приложение должны соответствовать всем применимым требованиям по разработке Xbox LIVE Indie 
Games.  

mailto:SALES@TECHEXPERT.UA
http://techexpert.ua/
http://onbiz.biz/
http://nt.ua/


КОМПАНІЯ TECHEXPERT 
КІЇВ, 04112, ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 48, ОФ. 411 

E-MAIL: SALES@TECHEXPERT.UA 
TECHEXPERT.UA | ONBIZ.BIZ | NT.UA 

 

 

 

 

4. СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ ИЛИ ЗАКОННОГО ОПЕКУНА.  

Если вам не исполнилось 18 (восемнадцать) лет, ваш родитель или законный опекун должен выразить доказуемое согласие на создание вами 
учетной записи на DreamSpark.com или на предоставление вам доступа к программному обеспечению по Подписке на DreamSpark Direct. Если 
ваш родитель или законный опекун не выразит согласия службе поддержки учащихся Microsoft DreamSpark, вы не сможете принять условия 
данного соглашения, а Подписка на DreamSpark Direct не будет предоставлена вам до тех пор, пока не будет дано такое согласие.  
5. ЗАПРЕТ НА ПЕРЕПРОДАЖУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  
Программное обеспечение, предоставляемое в рамках Подписки DreamSpark Direct, не подлежит перепродаже.  
6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.  
Программное обеспечение и другие службы предоставляются по Подписке DreamSpark Direct «как есть», услуги поддержки для них не 
предусмотрены.  
7. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ.  
Настоящее Соглашение и условия предоставления вам программ, обновлений, дополнений, интернет-услуг и услуг поддержки составляют 
полное соглашение на использование данного программного обеспечения и услуг поддержки.  

8. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.  

а. США.  
Если Подписка DreamSpark Direct была приобретена в США, то для трактовки положений настоящего Соглашения и разрешения любых исков в 
связи с его нарушением применяется законодательство штата Вашингтон, США, без учета коллизионных норм права. Все остальные иски, 
включая иски в рамках законов штата о защите потребителей и законов о недобросовестной конкуренции, а также в связи с гражданскими 
правонарушениями, регулируются законами штата, где вы проживаете.  
б. За пределами США.  
В случае если вы проживаете в любой другой стране, применяются законы соответствующей страны.  

9. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА.  

В настоящем Соглашении описываются определенные юридические права. Законодательство вашей страны может предоставлять вам 
дополнительные права. Настоящее Соглашение не изменяет права, которыми вы обладаете в соответствии с местным законодательством, если 
это запрещено местным законодательством.  

10. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.  

Подписка DreamSpark Direct предоставляется «как есть». Вы принимаете на себя все риски, связанные с ее использованием. Microsoft не 
предоставляет явно выраженных гарантий. В соответствии с применимым местным законодательством вы можете обладать 
дополнительными правами потребителя, которые данное Соглашение не может изменить. В степени, допустимой местным 
законодательством, Microsoft исключает подразумеваемые гарантии пригодности, применимости для конкретной цели и интеллектуальных 
прав.  

11. ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ.  

Microsoft и ее поставщики могут возместить только непосредственный ущерб в размере не более 5 долларов США. Вы не имеете права 
требовать компенсацию любого другого ущерба, включая опосредованный ущерб, упущенную выгоду, а также особый, косвенный и случайный 
ущерб. 
Это ограничение распространяется: 
• на любые споры, связанные с данным программным обеспечением, службами и содержимым веб-сайтов третьих лиц (включая код), а также с 
программами третьих лиц; и 
• на претензии в связи с нарушением условий контракта, гарантии или других условий, строгой ответственностью, халатностью или другим 
гражданским правонарушением в рамках, допустимых применимым законодательством. 
Это ограничение действует также в случаях, когда Microsoft было известно или должно было быть известно о возможности возникновения таких 
убытков. Вышеуказанное ограничение или исключение не применяется, если законодательство вашей страны не допускает исключений или 
ограничений применительно к случайному, опосредованному и иному ущербу. 
 
Если у вас есть вопросы о DreamSpark и (или) Подписке на DreamSpark Direct, см. сайт https://www.dreamspark.com/Student/Support.aspx  
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УГОДА ПРО ПІДПИСКУ НА MICROSOFT DREAMSPARK PREMIUM 

СОГЛАШЕНИЕ О ПОДПИСКЕ MICROSOFT DREAMSPARK PREMIUM 
Это соглашение (далее «Соглашение») о подписке на Microsoft DreamSpark Premium (далее «Подписка DreamSpark Premium»), заключаемое 
между корпорацией Microsoft (или одним из ее местных филиалов) и вами. Внимательно прочтите его. В данном соглашении термин 
«программное обеспечение» применяется к программному обеспечению, предоставляемому по Подписке DreamSpark Premium (в том числе и к 
носителю, на котором оно было вами получено, если применимо).  

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
а. Термин «вы» и однокоренные ему во всех падежах относятся:  
- к факультетам или иным подразделениям лицензированных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, преподаватели которых читают курсы в области естественных наук, технологий, конструирования и математики (далее STEM); 
либо  
- к организациям, которые имеют общих с такими подразделениями учащихся, преподавателей или учебные аудитории, либо помогают таким 
подразделениям предоставлять образовательные услуги учащимся.  
б. Дополнительные определения:  
i. «учащиеся» — это лица, в настоящее время прослушивающие лекционные курсы, участвующие в практических занятиях и (или) программах в 
области STEM;  
ii. «сотрудники» — это лица, предоставляющие вам ИТ-поддержку или управляющие вашей Подпиской DreamSpark Premium;  
iii. «преподаватели» — это лица, привлекаемые для проведения учебных курсов в области STEM, оказания помощи учащимся в учебных курсах, 
практических занятиях и программах в области STEM или проведения для вас некоммерческих исследований в области STEM.  

2. УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ DREAMSPARK PREMIUM  
а. Подписка DreamSpark Premium. Согласно условиям настоящего Соглашения, Подписка DreamSpark Premium предоставляет доступ по 
подписке к программному обеспечению и другим преимуществам. Microsoft может в любое время без предварительного уведомления 
изменить или расторгнуть Подписку DreamSpark Premium.  
б. Доступность Подписки DreamSpark Premium. Хотя Подписка DreamSpark Premium обычно доступна для структур, описанных выше в разделе 
1(а), Microsoft оставляет за собой право на свое усмотрение предоставлять Подписку DreamSpark Premium или отказывать в ее предоставлении.  

3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДОСТУПНОЕ ПО ПОДПИСКЕ DREAMSPARK PREMIUM  
а. Прочие условия. Кроме условий, в которых специально утверждается их приоритет над указанными в настоящем документе, все условия 
этого Cоглашения заменяют собой любые противоречащие им условия и преобладают над ними, даже если вам приходится принимать 
отдельное лицензионное соглашение при установке программного обеспечения.  
б. Доступ к программному обеспечению, предоставляемому по Подписке DreamSpark Premium. Программное обеспечение доступно и 
разрешено к использованию только тем лицам, которым специально предоставлены соответствующие права в рамках данного Cоглашения.  
4. ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

а. Ваши права. По отношению к программному обеспечению, предоставляемому по Подписке DreamSpark Premium, вы можете:  
- поручать вашим сотрудникам создавать копии программного обеспечения и устанавливать их на любое число серверов, персональных 
компьютеров и носителей на территории вашего учреждения для использования согласно настоящим условиям;  
- разрешать вашим сотрудникам, преподавателям и учащимся использовать программное обеспечение только (а) для разработки, поддержки, 
проведения или прохождения предлагаемых в вашем учреждении курсов, практических занятий или программ; (б) в некоммерческих 
исследованиях по вашему поручению; или (в) для проектирования, разработки, тестирования и демонстрации программ для 
вышеперечисленных целей; и  
- разрешать вашим сотрудникам, преподавателям и учащимся создавать одну дополнительную копию программного обеспечения на их 
компьютерах или иных устройствах для использования согласно настоящим условиям и исключительно в качестве резервной копии.  
б. Ограничения. Запрещается использовать программное обеспечение:  
- в коммерческих целях (кроме случаев, описанных в разделе 4(в)); либо  
- для разработки и поддержки собственных административных систем и ИТ-систем факультета, другого подразделения или учреждения.  
в. Запрет на коммерческое использование. Программные продукты, созданные вами с помощью программного обеспечения, могут 
распространяться и использоваться в коммерческих целях только при условии приобретения вами соответствующих коммерческих лицензий на 
программное обеспечение.  

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ DREAMSPARK PREMIUM  
а. Изменения в статусе. Вы обязуетесь прекратить предоставлять преимущества программы и ключи программного обеспечения любым лицам, 
которые перестают быть вашими сотрудниками, преподавателями или учащимися (согласно приведенным выше определениям данных 
терминов). Однако учащиеся, получившие программное обеспечение по Подписке DreamSpark Premium, могут продолжить его использование 
даже после того, как они утратят статус учащегося, если они не нарушают настоящих условий.  
б. Качество копии. Вы обязуетесь проследить, чтобы каждая копия программного обеспечения, сделанная учащимися, преподавателями и 
сотрудниками, была подлинной и полной копией со всеми условиями лицензии, уведомлениями об авторских правах, товарных знаках и 
другими уведомлениями.  
в. Использование операционных систем Windows в лабораториях. Программное обеспечение включает операционные системы Windows. 
Запрещается устанавливать такие продукты на любой компьютер, на котором еще не установлена операционная система Windows, за 
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исключением случаев, когда все такие компьютеры принадлежат вам, либо были арендованы вами и будут постоянно находиться в 
лабораториях факультетов или других подразделений, которые приобрели Подписку DreamSpark Premium.  
г. Windows Server 2008 HPC Edition. При работе с ОС Windows HPC Server 2008 и всеми последующими и предыдущими выпусками данного 
продукта вы можете создать не более 16 «экземпляров» этого программного обеспечения (определение и применение этого термина см. в 
условиях лицензионного соглашения на использование программного обеспечения Windows HPC Server 2008).  
д. Запрет на перепродажу программного обеспечения. Вы не имеете права перепродавать данное программное обеспечение.  

6. КЛЮЧИ ПРОДУКТОВ. 
Для установки программного обеспечения и доступа к нему может требоваться ключ. Вы несете ответственность за использование 
предоставленных вам ключей. Вы можете передавать ключи только вашим сотрудникам, преподавателям и учащимся. Вы обязуетесь 
приложить все усилия, чтобы уведомить этих лиц об ограничениях на использование данных ключей. Использование ключей для лабораторий, 
предоставленных по Подписке DreamSpark Premium, регулируется следующими условиями: (а) ключи для лабораторий служат исключительно 
для активации ПО в лабораториях; и (б) ключи для лабораторий можно активировать только на физической территории кампуса учебного 
заведения, для которого была приобретена Подписка DreamSpark Premium.  

7. ОКОНЧАНИЕ ПОДПИСКИ DREAMSPARK PREMIUM  
а. Отмена подписки и отказ от возобновления. Вы можете отменить Подписку DreamSpark Premium в любое время. Ваша подписка 
прекращается автоматически, если вы не продлите ее или не заплатите за нее до окончания годового периода пользования.  
б. Расторжение соглашения. Microsoft может расторгнуть это Соглашение, если решит, что вы или ваши сотрудники, преподаватели или 
учащиеся не отвечают настоящим условиям. Кроме того, если вы больше не удовлетворяете требованиям Подписки DreamSpark Premium (то 
есть перестаете соответствовать указанному выше определению термина «вы»), ваша подписка автоматически прекращается.  
в. Последствия. Если ваше участие в программе прекращается по какой-либо причине, то:  
- эти условия прекращают действие;  
- вы не сможете в дальнейшем претендовать на ключи, распространять программное обеспечение или иные преимущества Подписки 
DreamSpark Premium среди ваших сотрудников, преподавателей и  
учащихся; однако вы и ваши сотрудники, преподаватели и учащиеся смогут продолжить пользоваться копиями программного обеспечения, 
полученного до прекращения Подписки DreamSpark Premium, при соблюдении настоящих условий (включая раздел 4(б)); и  
- вы должны уничтожить все остальные принадлежащие вам копии программного обеспечения.  

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. Подписка DreamSpark Premium предоставляется «как есть». Все услуги поддержки, предоставляемые по 
условиям этого Соглашения, регулируются стандартными условиями технической поддержки Microsoft, изложенными на веб-сайте 
http://support.microsoft.com/.  

9. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ. Настоящее Соглашение и условия предоставления используемых вами программ, обновлений, дополнений, 
интернет-услуг и услуг поддержки составляют полное соглашение о Подписке DreamSpark Premium и преимуществах в рамках данной подписки.  
10. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
а. США. Если данное Соглашение было заключено в США, то для трактовки положений настоящего Соглашения и разрешения любых исков в 
связи с его нарушением применяется законодательство штата Вашингтон, США, без учета коллизионных норм права. Все остальные иски, 
включая иски в рамках законов штата о защите потребителей и законов о недобросовестной конкуренции, а также в связи с гражданскими 
правонарушениями, регулируются законами штата, где вы проживаете.  
б. За пределами США. В случае если вы проживаете в любой другой стране, применяются законы соответствующей страны.  

11. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА. В настоящем Соглашении описываются определенные юридические права. Законодательство вашей страны может 
предоставлять вам дополнительные права. Настоящее Соглашение не изменяет права, которыми вы обладаете в соответствии с местным 
законодательством, если это запрещено местным законодательством.  

12. ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ.  
Microsoft и ее поставщики могут возместить только непосредственный ущерб в размере не более 5 долларов США. Вы не имеете права 
требовать компенсацию любого другого ущерба, включая опосредованный ущерб, упущенную выгоду, а также особый, косвенный и 
случайный ущерб.  
Это ограничение распространяется:  
- на любые споры, связанные с данным программным обеспечением, службами и содержимым веб-сайтов третьих лиц (включая код), а также с 
программами третьих лиц; и  
- на претензии в связи с нарушением условий контракта, гарантии или других условий, строгой ответственностью, халатностью или другим 
гражданским правонарушением в рамках, допустимых применимым законодательством.  
Это ограничение действует также в случаях, когда Microsoft было известно или должно было быть известно о возможности возникновения таких 
убытков. Вышеуказанное ограничение или исключение не применяется, если законодательство вашей страны не допускает исключений или 
ограничений применительно к случайному, опосредованному и иному ущербу.  
Вопросы о DreamSpark и (или) Подписке DreamSpark Premium можно задать, воспользовавшись контактными данными на странице 
https://www.dreamspark.com/ContactUs.aspx  
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Питання та відповіді 
Які продукти входять в підписку DreamSpark? 
Щоб дізнатися про продукти, що входять в підписку DreamSpark рівнів Standard і Premium, перегляньте категорії 
продуктів https://www.dreamspark.com/Institution/Subscription.aspx  

Що дає участь в програмі DreamSpark? 
Заклади, лабораторії, викладачі та учні, які беруть участь в програмі, можуть встановлювати програмне забезпечення на 
свої комп'ютери. Програма DreamSpark - це набагато більше, ніж просто підписка на програмне забезпечення. Участь в 
програмі включає: 

 Передплату на програмне забезпечення за програмою DreamSpark, включаючи платформу, сервери і засоби 
розробки Майкрософт, а також бета-версії, нові версії програмного забезпечення та технічну підтримку. 

 Особливі програмні ліцензії, що дозволяють факультету встановлювати програмне забезпечення, що отримується 
за програмою DreamSpark, на будь-якій кількості комп'ютерів в факультетських лабораторіях для навчальних і 
дослідницьких цілей. 

 Учні, які вивчають хоча б один обов'язковий предмет, що викладається на факультеті-учасниці програми, можуть 
встановлювати доступне за програмою DreamSpark програмне забезпечення на своїх персональних комп'ютерах для 
використання в рамках навчання на факультеті або для роботи над особистими проектами. 

 Миттєвий доступ через Інтернет до будь-якого контенту DreamSpark. 
 Безкоштовний доступ до електронної системи управління ліцензіями (ELMS) для автоматичного розповсюдження 

програмного забезпечення і ліцензійних ключів серед користувачів через Інтернет. 

Хто може взяти участь в програмі DreamSpark? 
У програмі DreamSpark можуть брати участь будь-які акредитовані навчальні заклади (середні школи, професійно-
технічні училища, технікуми, місцеві (громадські) коледжі та університети). Слід враховувати, що підписка на DreamSpark 
Premium доступна лише для факультетів STEM і учнів цих факультетів. Підписка DreamSpark Standard поширюється на 
весь навчальний заклад і всіх, хто в ньому навчається. 

Чи стають замовники, які отримують DreamSpark в якості безкоштовного переваги по підписці Academic Volume 
License (EES, OVS-ES, Campus Agreement і School Agreement), автоматично передплатниками DreamSpark? 
Ні, таким замовникам необхідно створити підписку DreamSpark за допомогою відповідних кодів акції, які були їм надані в 
листі-привітанні підписки Academic VL. Майкрософт не буде виконувати автоматичну реєстрацію таких замовників.  

Як знайти поточний ідентифікаційний номер передплатника? 
Знайти свій ідентифікатор передплатника можна на порталі підписки MSDN після входу в систему на сторінці «Мій 
обліковий запис» в розділі «Моя підписка». Ідентифікатор передплатника також міститься у вітальному електронному 
повідомленні, яке ви отримали після затвердження заявки при першій реєстрації в системі, або в повідомленні про 
продовження терміну дії, відправленому адміністратору підписки. Зв'яжіться з нами, якщо вам потрібна допомога. 

Розсилаються чи повідомлення про закінчення термінів дії підписки? 
Так, клієнтам розсилається кілька повідомлень, починаючи з того, яке приходить за 60 днів до дати закінчення терміну 
дії підписки. Якщо у вас є інтернет-магазин ELMS, його адміністратор також отримає повідомлення від партнера Kivuto. 

Скільки часу надається до моменту поновлення? 
 Ви можете виконати оновлення в будь-який час до закінчення терміну дії підписки і в строк не більше 30 днів з моменту 
завершення терміну підписки (пільговий період). 

Що буде, якщо я пропущу 30-денний пільговий період? 
 Якщо ви пропустите 30-денний пільговий період, то не зможете скористатися знижкою на продовження підписки, і ваші 
учні, співробітники або викладачі втратять доступ до вашого інтернет-магазину ELMS. Це означає, що вам доведеться 
заново зареєструватися в програмі, щоб отримати новий ідентифікатор передплатника і дочекатися його активації. Після 
отримання нового ідентифікатора передплатника вам потрібно буде зв'язатися з Kivuto, щоб ваші учні, співробітники або 
викладачі змогли відновити доступ до вашого інтернет-магазину ELMS під вашим новим ідентифікатором передплатника. 

Ким поширюються програмні продукти серед учнів? 
Як учаснику програми DreamSpark, вашої організації надано доступ до інтернет-магазину ELMS (електронної системи 
управління ліцензіями). ELMS представляє собою інтернет-систему розповсюдження програм, яку адміністратори можуть 
налаштувати відповідно до потребам факультету. Система ELMS безкоштовно надається факультетам-учасникам 
програми DreamSpark по всьому світу, тобто за її використання не потрібно платити. По суті, система ELMS дає можливість 
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адміністратору створити інтернет-механізм для поширення програмного забезпечення та ліцензійних ключів серед 
користувачів свого факультету, встановити програми в учнів і легко вести облік використовуваного програмного 
забезпечення. 
Примітка. Буде потрібно витратити трохи часу на розгортання, зате ви отримаєте значущі переваги автоматичного обліку, 
широкого поширення і простоти в обслуговуванні! Ми настійно рекомендуємо всім адміністраторам користуватися 
системою ELMS, яку можна розгорнути для прямого завантаження учнями програмного забезпечення Майкрософт. Цей 
спосіб розгортання дозволяє адміністраторам створити обліковий запис для факультету на сервері додатків системи 
ELMS, вивантажити посвідчення всіх учнів факультету і надати учням з відповідними правами доступ до програмного 
забезпечення. 
Другий спосіб полягає у використанні завантаження передплатників MSDN для отримання доступу до ліцензійних ключів, 
які можуть знадобитися учням для активації використовуваних програм. Адміністратори не можуть надати учням прямий 
доступ до завантаження передплатників MSDN, однак вони можуть завантажувати пакети програмного забезпечення і 
запитувати ключі з цього сайту, а потім передавати учням. 

Розкажіть про систему ELMS. 
ELMS - це веб-додаток компанії Kivuto Solutions Inc. для поширення програмного забезпечення та управління ліцензіями. 
ELMS є готовою системою, авторизуйтесь доступ учнів і викладачів до програми в режимі онлайн, а також автоматизує 
замовлення та розповсюдження програмного забезпечення DreamSpark серед учнів і викладачів. 

Нашою комп'ютерною лабораторією користуються учні кількох факультетів. Чи можемо ми встановити на 
лабораторних комп'ютерах програмне забезпечення, отримане за передплатою DreamSpark Premium, і дозволити 
працювати на них учням з інших факультетів? 
Так. Одна з цілей програми DreamSpark - дати учням можливість експериментувати з програмним забезпеченням в 
лабораторних умовах. Навіть якщо факультет-учасник програми використовує лабораторію спільно з іншим 
факультетом, програмне забезпечення можна встановити на лабораторних комп'ютерах і надати доступ до них всім 
бажаючим учням. Але важливо пам'ятати, що факультети-учасники програми не мають юридичного права встановлювати 
програмне забезпечення на лабораторних комп'ютерах, що не мають відношення до цього факультету. Крім цього, 
встановлювати надається програмне забезпечення на своїх персональних комп'ютерах зможуть лише ті учні, які 
вивчають хоча б один обов'язковий предмет, що викладається на факультеті, що бере участь в програмі DreamSpark. 

Чи можуть факультети, де не викладаються предмети типу «наука, технології, техніка або математика», брати 
участь в програмі DreamSpark? 
 Так, вони можуть оформити підписку на DreamSpark Standard. Одна підписка охоплює всіх учнів і викладачів в 
навчальному закладі, а також всі його лабораторії.  

Якщо ми підпишемо свій факультет на DreamSpark Standard, чи зможуть користуватися цією підпискою всі учні 
нашого університету? 
Так. Одна підписка на DreamSpark Standard охоплює всіх учнів і викладачів в навчальному закладі, а також всі його 
лабораторії. Однак підписка на DreamSpark Premium надає доступ до участі в програмі лише тим факультетам, де 
викладаються предмети типу «наука, технології, техніка або математика». 

Чи може освітня установа зареєструватися для обох видів підписок - DreamSpark Standard і DreamSpark Premium? 
 Так, звичайно, особливо в зв'язку з тим, що DreamSpark Premium призначений тільки для одного факультету, який 
відповідає певним критеріям. Якщо ви хочете отримати єдину підписку для всіх студентів і викладачів, вам буде потрібно 
підписка DreamSpark Standard навіть в тому випадку, якщо в одному з відділів є підписка DreamSpark Premium.  Також, 
якщо у вашій підписці вказано кілька відповідають критеріям факультетів типу «наука, технології, техніка або 
математика», кожному з цих факультетів потрібно отримати підписку DreamSpark Premium, так що і в цьому випадку 
можна сказати, що випадки використання декількох підписок досить поширені. Ваш інтернет-магазин ELMS можна 
налаштувати таким чином, щоб один інтернет-магазин обслуговував кілька підписок у вашій організації. Це значно 
спростить управління обліковими записами. 
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