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Реєстрація користувача та розміщення матеріалів 

Алгоритм реєстрації та подальшої роботи в Репозитарії  
передбачає два етапи:

- безпосередньо реєстрацію користувача 

- допуск користувача до розміщення  матеріалів



Алгоритм реєстрації нового користувача

Введіть адресу аккаунту, 
який Ви створили для роботи 

в Репозитарії



Лист буде надіслано на вказану 
вами електронну адресу

Лист надійде в папку Спам



Для продовження реєстрації у
Dspace account, зайдіть за 
вказаною адресою 



Створюємо  власний  профіль

- заповніть обов’язкові поля
- введіть новий пароль і підтвердіть його
- завершіть реєстрацію



Реєстрацію в Репозитарій ВНМУ завершено!

На Вашу електронну адресу 
буде відправлено  повідомлення про:

- успішне завершення реєстрації;

- до якої Групи користувачів Ви належите;

- в які Фонди і Колекції Ви маєте право 
розміщувати матеріали

Запрошуємо  до  наступного етапу –
розміщення матеріалу



Алгоритм розміщення матеріалу в Репозитарії

Введіть:
- Електронну адресу
- Пароль 
- Вхід

Виберіть мову



Виберіть фонд 
своєї кафедри для 

розміщення матеріалу



Виберіть колекцію до 
якої додавати матеріал



Зверніть Вашу увагу!
Текстовий матеріал, що розміщується 

в Репозитарії, повинен бути  
у PDF форматі!



Процес заповнення полів метаданих

Прізвище

Назва матеріалу мовою оригіналу

Назва матеріалу іншими мовами (англ., рос.)

Ініціали Додати співавторів

Додати назву

Рік

Видавництво



Процес заповнення полів метаданих

Повний бібліографічний опис матеріалу

Серія (при наявності)

Виберіть тип матеріалу 

Виберіть мову матеріалу



Продовжуємо опис документу

Ключові слова, предметна рубрика

Анотація, резюме (мовою оригіналу)

Додати 



Вибрати підготовлений 
файл з Вашого комп’ютера 
і завантажити документ

Наступна сторінка дає 
можливість перевірити та 

відредагувати опис документу



Залишилось зробити заключний крок: 
підтвердити стандартну ліцензію 

розповсюдження  “Предоставити ліцензію” 
та натиснути “Завершити відправлення” 

Завершення розміщення матеріалу



До уваги користувачів! 
У Репозитарії обов’язково заповнюються основні поля метаданих:

- Автор(и) – прізвище та ініціали українською, англійською та російською   
мовами;  

- Назва твору – мовою оригіналу та іншими мовами (бажано);
- Анотація – мовою оригіналу (обов’язково), англійською мовою (бажано);
- Ключові слова – українською, англійською та російською мовами;
- Бібліографічний опис – для раніше опублікованих матеріалів.

У Репозитарії підтримуються всі файлові формати, в яких створені ресурси. 
Однак рекомендуються для використання такі формати у кожному з видів ресурсів:



Приклад статті, що розміщена в Репозитарії 

При необхідності, можна подивитися 
повний опис статті,  переглянути матеріал

Короткий опис статті



Повний опис статті



Переглянути 
матеріал 

тут



Шановні викладачі, науковці університету!
Запрошуємо Вас до плідної співпраці!

Координатор 

Сухарєва Людмила Валентинівна

koord.ir2015@gmail.com
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