
Інструкція реєстрації користувачів

та розміщення матеріалів у 

репозитарій Криворізького

національного університету



Загальна інформація про репозитарій

• Репозитарій Криворізького національного університету – це

електронний архів, де накопичуються, зберігаються і

підтримуються у належному стані документи наукового,

освітнього та методичного призначення, створені

співробітниками будь-якого структурного підрозділу

університету. Документи та інші дані зберігаються у вигляді

файлів, доступних для постійного безкоштовного,

повнотекстового їх перегляду через Інтернет.



Архівування

Якщо Ви бажаєте розмістити в електронному архіві свої наукові доробки 
за допомогою депозиторів бібліотеки необхідно надати наступні 

відомості:

• прізвище, ім’я та по батькові (повністю) мовою оригіналу документу;
• назва;
• бібліографічний опис;
• анотація;
• ключові слова;
• видавець.

• Матеріали подаються в електронному вигляді у форматі PDF з
розпізнаним текстом. Сканований варіант не допускається.

Якщо ваша стаття має ідентифікатор цифрового об’єкта (digital object
identifier, DOI), прохання внести його у бібліографічний опис.

Порядок передачі до бібліотеки документів для розміщення у Репозитарїї: 
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/137

http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/137


Самоархівування

Реєстрація користувачів у системі

1. Надіслати листа на адресу: 

libktu@gmail.com

Вказати:

• E-mail

• Прізвище, ім’я по батькові

• Контактний телефон

• Факультет, кафедра, посада

Автор має можливість особисто архівувати свої 

наукові праці

mailto:libktu@gmail.com


2. Перейдіть за посиланням, яке надійшло у листі на Ваш 

e-mail (рекомендовано переглянути Спам)

3. Введіть новий пароль



Розміщення матеріалів у репозитарії

4. Оберіть «Мій архів матеріалів». Введить e-mail та пароль які 

були задані при реєстрації



6. Виберіть зібрання, до якої Ви бажаєте відправити матеріал, 

натисніть «Далі».

5. Натисніть «Відправити новий матеріал». Перед початком 

внесення свого документу переконайтеся, що він відсутній в 

електронному архіві. 



7. Необхідно надати інформацію про Ваш документ (описати

ресурс), а також прикріпити файл з повнотекстовою версією

документу. Етапи заповнення полів відображаються у верхній

частині сторінки.

8. Введіть усіх авторів публікації (ім’я, по батькові повністю). 

Для додавання полів натисніть «Додати ще». 



9. Введіть назву документу. Рядок «Альтернативна назва» 

заповнюється при наявності відповідників іншими мовами.

10. Вкажіть рік видання.

11. У графі «Видавець» вкажіть назву видавництва, де друкувався

документ (напр.: «Наукова думка»).  Якщо це стаття з журналу, то 

зазначте Видавництво, де друкується журнал.



13. Виберіть тип(и) змісту матеріалу. Зазначте мову написання

публікації та натисніть «Далі».

12. Якщо матеріал має ідентифікаційні номери чи коди, зазначте у 

відповідному полі (для книг – ISBN, для журналів – ISSN). 



1 етап



14. Кожне ключове слово чи вираз заносяться в окремий рядок. Для 

додавання рядків натисніть «Додати ще».

15. Вкажіть бібліографічний опис публікації згідно з вимогами. Зразки

оформлення бібліографічного опису дивіться тут: https://bit.ly/2RGItiU. 

– Якщо ваша стаття має ідентифікатор цифрового об’єкта (digital object

identifier, DOI), прохання внести його у бібліографічний опис.

– Обов’язково додайте Короткий огляд (реферат) мовою публікації. 

– Поле «Спонсори» не обов’язкове для заповнення. 

– Потім натискаємо кнопку «Далі».

https://bit.ly/2RGItiU


2 етап



16. Завантажте файл з Вашим документом, який має бути у 

форматі PDF з розпізнаним текстом. Натисніть «Далі». 

3 етап



17. Назва файлу має складатися з прізвища автора та одного з

ключових слів документу мовою оригіналу. Натисніть «Далі».



18. Перевірте правильність заповнених полів та виправте при 

необхідності натискаючи «Правка». Якщо все вірно, тиснемо

«Далі».

4 етап



19. Натисніть «Я даю згоду на цю ліцензію». У разі не згоди з

ліцензією матеріал, як незавершене відправлення, буде доступний

виключно Вам на сторінці «Мій архів електронних ресурсів».

5 етап



6 етап



Зразок відображення розміщеного документу

Постійне посилання на матеріал



З усіх питань звертатися:

• libktu@gmail.com

• вул. Пушкіна, 44, кім. 3 (АГЧ)

• Вигівська Вікторія Олександрівна 

+380976700049 

mailto:libktu@gmail.com

