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1. РЕЄСТРАЦІЯ/АВТОРИЗАЦІЯ
1.1.
Для отримання прав на самостійне наповнення Інституційного
репозитарію необхідно зайти на головну сторінку eNUFTIR за посиланням:
http://dspace.nuft.edu.ua

Головна сторінка Інституційного репозитарію

1.2. Перейти до пункту меню «Вхід», «Мій архів матеріалів». Після цього
перейти на сторінці входу в архів електронних ресурсів за посиланням «Новий
користувач? Зареєструйтеся!»
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1.3. У вікні «Реєстрація користувача» ввести адресу Вашої особистої
електронної поштової скриньки та натиснути «Зареєструватися»

1.4. Після реєстрації на Вашу електронну поштову скриньку надійде лист у
якому необхідно здійснити перехід за посиланням для підтвердження облікового
запису

1.5. Після переходу за посиланням у листі заповнити «Реєстраційну
інформацію» та натиснути «Завершити реєстрацію»

Після реєстрації надається можливість увійти в систему під власним логіном
(адреса Вашої електронної пошти) та паролем, який Ви вказали під час реєстрації,
але будуть відсутні права на розміщення матеріалів.
Для надання прав на розміщення матеріалів, слід звернутись до відділу
інформаційних технологій бібліотеки університету за тел. 287-94-77.
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2. РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Увага! Перед початком самоархівування необхідно перевірити наявність
данного матеріалу в Інституційному репозитарії, щоб уникнути повторень.
2.1. Для перевірки наявності матеріалу потрібно зайти на головну
сторінку eNUFTIR за посиланням:
http://dspace.nuft.edu.ua

2.2. Вибрати на верхній панелі «Перегляд» за групою «Заголовки», у
пошуковому полі написати назву потрібного документу та натиснути кнопку
«Перейти»

Якщо матеріал відсутний
Інституційному репозитарії.

– можна переходити до його розміщення в
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2.3. Для розміщення матеріалів у зібраннях необхідно пройти
авторизацію користувача в системі. Вона здійснюється за допомогою блоку
реєстрації та входу «Мій архів матеріалів»

2.4. У вказані поля необхідно ввести адресу електронної пошти, пароль,
який Ви створили під час реєстрації та натиснути кнопку «Увійти»

2.5. Після проходження авторизації необхідно вибрати блок «Відправити
новий матеріал»
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2.6. У наступному блоці необхідно обрати категорію до якої належить
матеріал
(статті,
матеріали
конференцій,
тези
доповідей,
патенти, монографії, навчальні посібники або інший вид документу).

Зверніть увагу, що за номером спеціальності вносяться тільки автореферати.
2.7. Вказуємо авторів. У першому полі пишуться прізвища авторів, у
другому – ім’я та по-батькові, які вказуються повністю. При наявності декількох
авторів, кожен автор заноситься в окреме поле. Для додавання наступного автора
використовується оператор «Додати ще», для видалення даних використовується
«Вилучити»

Рекомендується копіювати прізвища з раніше доданих публікацій, оскільки
наявність хоча б одного знака набраного в іншій мові (можливо візуально
ідентичного з написаним) комп’ютером сприймаються як зовсім різні знаки, а
тому не буде чіткої картини про наявність публікацій автора.
Прізвище, ім'я та по батькові потрібно вносити в
порядку їх розташування у документі. Якщо мова
документу – українська, вносимо метадані тільки на
українській мові, тобто на мові оригіналу.
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2.8. В полі «Назва/Title» вказати назву документу тільки мовою
оригіналу

2.9. В полі «Дата видання/Date of Issue» потрібно вказати тільки рік
видання документу. Це поле є обов’язковим для заповнення.
2.10. В поле «Цитата/Citation» потрібно внести бібліографічний опис
матеріалу

При оформленні бібліографічного опису матеріалу
рекомендуємо використовувати
ДСТУ
ГОСТ
7.1:2006 «Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання». - К. : Держстандарт України, 2007.

З прикладами оформлення бібліографічного опису матеріалу можна
ознайомитись:
Інституційний репозитарій (dspace.nuft.edu.ua) → розділ «Науковотехнічна бібліотека» → колекція «Презентації НТБ» → «Приклади оформлення
бібліографічного
опису
документів»,
або
за
посиланням
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7235
2.11. У запропонованому переліку обраємо тип матеріалу. Якщо тип
матеріалу не відображається у списку, потрібно обрати «Інше/Other»
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Перелік видів документів та їх відповідність типам в Інституційному репозитарії

2.12. Далі обираємо мову, на якій опубліковано матеріал. Якщо мова не
відображається у списку, потрібно обрати «Інше/Other». Якщо матеріал містить
лише набір даних або зображення - виберіть «N/A»

Щоб продовжити відправку ресурсу натисніть кнопку «Далі». Щоб
призупинити відправку матеріалу (або його зберегти) натисніть кнопку
«Відміна&Зберегти».
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2.13. В наступному блоці вказати ключові слова мовою оригіналу та
англійською. Для одного ключового слова чи фрази використовується лише одне
поле. Натискаючи кнопку «Додати ще» з’являється більше полів для введення
ключових слів. Також потрібно (за необхідності) додати до матеріалу анотацію.
Анотація вноситься двома мовами в одне поле

Обов'язково додайте в ключові слова назви
кафедр НУХТ, на яких працюють співавтори
публікації (тільки на українській мові )

2.14. Завантажуємо файл з документом. Натискаємо «Оберіть файл або
перетягніть його мишкою», відкриється нове вікно, в якому Ви можете знайти та
вибрати файл на Вашому локальному диску. Натискаємо «Далі»
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Назву файлу необхідно вказувати тільки латиницею або
цифрами. Файл повинен містити тільки документ
зазначений в описі.
Скановані роботи повинні бути переведені в формат
PDF-А і мати високу якість

2.15. На завершальному етапі можна перевірити правильність внесення
метаданих та відредагувати їх при необхідності
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2.16. Завершальмим кроком є підтвердження ліцензії натиснувши на
кнопку «Я даю згоду на цю ліцензію»

Далі матеріал буде проходити процес рецензування адміністраторами
Інституційного репозитарію. Ви отримаєте лист електронною поштою, як тільки
матеріал буде прийнятий у зібрання, або ж відправлений на доопрацювання з
вказаними рекомендаціями. Ви маєте можливість перевірити статус Вашого
матеріалу на сторінці «Мій архів електронних ресурсів»

2.17. Для того, щоб додати слідуючий матеріал, потрібно натиснути на
кнопку «Відправити ще один матеріал у зібрання»
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