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Інституційний 
репозитарій

відкритого доступу
  Це електронний архів університету, що:

● надає тривале зберігання з постійним URL;
● засвідчує авторство публікації;
● науково-освітня інформація з „перших 

рук“;
● відкритий доступ до повнотекстових 

матеріалів;
● самоархівування;
● легкість цитування;
● …



 

 

Збір бібліографічної 
інформації



 

 

Підготовка файлів

Вимоги до форматів файлів:
● відкриті, доступні;

● зберігають форму, містять текстовий шар.

Підготовка документу:
● у документі повинні міститися дані для 

біб-опису (є унікальним ідентифікатором);

● або додати біб-опис у колонтитул 1-ої ст.

Конвертування у PDF:
● видрук через віртуальну друкарку 

(PrimoPDF, doPDF,…);

● експорт у PDF з програми.



 

 

Інтерфейс ELARTU



 

 

Реєстрація в ELARTU

   



 

 

Мій архів матеріалів

 



 

 

Пошук зібрання

 

Фонди використовуються для 
групування таких зібрань: 

наприклад зібрання 
випусків журналу в фонд журналу. 

Елементами фонду можуть бути інші 
фонди – напр., фонд факультету може 

включати фонди окремих кафедр. 
Безпосередньо у фонди додавати 

матеріали неможливо.

Зібрання – об'єднання матеріалів, 
споріднених за певною ознакою

 (статті журналу одного випуску, 
методичні чи лабораторні розробки 
окремої кафедри, матеріали окремої 

конференції тощо).



 

 

Крок 1: загальний
опис ресурсу

●опублікований

●неопублікований



 

 

Крок 2: 
бібліографічний 

опис ресурсу
 Автори: повністю (ПІБ), також 

англійською.

Назва: без скорочень, відповідає 
друкованому, без суцільних великих 
літер, також англійською.

Дата публікації: для 
неопублікованих = даті внесення.

Бібліографічний опис: згідно ДСТУ 
ГОСТ 7.1-2006, обов’язкове поле.

Ідентифікатори ISBN, УДК, ББК …

Мова матеріалу (основна).

Тип матеріалу: книга, стаття, тези 
…



 

 

Крок 3:
 додатковий опис

 

Ключові слова та терміни (це 
також може бути тематичний 
розділ у журналі чи тлумачення 
індексів УДК/ББК тощо), не слід 
вводити більше одного терміну 
в одному полі. 

Анотація/резюме: за 
наявності іншими мовами, 
необхідно вказати і їх теж.

Спонсорська підтримка: 
якщо робота виконувалась у 
співпраці з іншою установою, 
особою, або фінансувалася за 
грантом, науково-
дослідницькою темою тощо, це 
слід вказати в цьому полі.

Опис: можна вказувати зміст 
матеріалу, відгуки, коментарі 
про матеріал чи інші дані, для 
яких відсутні окремі поля.



 

 

Крок 4: завантаження
 файлів

 

● назви файлів латиницею, без пробілів;
● не подавати архіви;
● матеріал може бути у різних форматах;
● обмеження 500 Мб;
● при помилці вернутися та спробувати ще.



 

 

Крок 5: 
перевірка ресурсу

   Зведення наданої інформації про 
матеріал.

Далі »



 

 

Крок 6: 
авторський договір

 итян

Витяг: 

● Автор передає Твір на зберігання та 
для відкритого доступу;

● Автор володіє правами на Твір та не 
передав їх іншому;

● З цим авторським договором згідні усі 
співатори.

● Клацнувши на «Я даю згоду на цей 
авторсьий договір» автор „підписує“ 
договір.

● Електронна копія договору 
зберігається.



 

 

Завершення публікації

 



 

 

 

         Запитання?

  

   http://elartu.tntu.edu.ua


