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ВСТУП 

Електронний архів Чернігівського національного 
технологічного університету IRChNUT (Institutional 
Repository of Chernihiv National University of Technology) 
дозволяє розміщувати матеріали особам після реєстрації 
на підставі діючих нормативних документів, що 
підтверджують факт, авторство і дату розміщення 
матеріалів, надає вільний та безкоштовний повнотекстовий 
доступ учасникам IRChNUT до матеріалів з можливостями 
пошуку та ієрархічного перегляду за фондами, колекціями, 
авторами, назвами, ключовими словами, датами публікації 
тощо. 

Доступ включає в себе обмін інформацією між 
дослідниками, науково-дослідними інститутами, вченими 
та громадськістю та розглядається як інформаційний 
взаємозв’язок інституту з науковим простором в Європі, на 
основі можливостей Інтернету, інформаційних і 
телекомунікаційних технологій. Інституційний репозитарій 
Чернігівського національного технологічного університету 
IRChNUT  сприяє поширенню наукових знань ЧНТУ, 
підвищенню рейтингу цитування наукових публікацій 
науковців ЧНТУ, уникненню дублювання наукових знань, 
підвищенню прозорості та ефективності наукового процесу 
та обміну науковими знаннями [1]. 

IRChNUT базується на програмному забезпеченні 
відкритого доступу DSpace, розробки Массачусетського 
технологічного інституту, що підтримує протокол обміну 
метаданими ОАІ-РМН (Open Access Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting), дозволяючи тим самим інтегрувати 
електронний репозитарій у міжнародні реєстри 
ROAR,OpenDOAR та інші. 
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DSpace – це вільне та відкрите програмне 
забезпечення, призначене для керування цифровими 
даними, яке підтримує: 

− збереження різноманітних даних – книг, статей, тез, 
препринтів, матеріалів конференцій, фото-, відео-, аудіо- 
матеріалів, сканованих об’єктів, наборів дослідницьких 
даних, засобів візуалізації та симуляції, дистрибутивів ПЗ, 
навчальних об’єктів тощо; 

− повнотекстовий пошук та перегляд за фондами, 
зібраннями, авторами, назвами, ключовими словами тощо; 

− колективне наповнення, редагування та рецензування 
з розподілом прав доступу; 

− керування авторськими правами поданих матеріалів 
(авторський договір супроводжує кожен поданий автором 
примірник матеріалу); 

− обмін даними за протоколом Open Archives Initiative 
Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), що дозволяє 
створювати сервіси з використанням метаданих із 
багатьох депозитаріїв - спеціалізовані пошукові системи, 
дисциплінарні, територіальні та міжнародні реєстри 
електронних архівів і публікацій тощо. 
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ІНТЕРФЕЙС 
Основні елементи інтерфейсу IRChNUT наступні: 
− Блок вибору мови інтерфейсу. 
− Блок входу і реєстрації користувачів. 
− Блок швидкої навігації, простого і детального пошуків. 
− Блок перегляду вмісту IRChNUT за фондами, 

зібраннями, датами випуску та надходження, авторами, 
назвами, термінами та ключовими словами. 

− Блок керування матеріалами та налаштуваннями для 
зареєстрованих користувачів. 

− Головна робоча зона. 
− Контекстний блок. 

Рис.1. Інтерфейс IRChNUT 
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РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВХІД В IRChNUT 
Для того, щоб розміщати свої матеріали в Розділах та 

колекціях необхідно: 
− ознайомитись із Загальними принципами розміщення 

матеріалів IRChNUT, що сформульовані у «Положенні про 
Науковий репозитарій Чернігівського національного 
технологічного університету». 

Якщо Ви погоджуєтесь із цими принципами та матеріал, 
який Ви хочете розмістити в IRChNUT відповідає цим 
принципам: 

− зареєструйтесь в архіві. 
Алгоритм реєстрації та подальшої роботи в 

Репозитарії передбачає два етапи: 
− безпосередньо реєстрацію користувача;  
− допуск користувача до розміщення матеріалів. 

Реєстрація нового користувача 
Для розміщення матеріалів у зібраннях IRChNUT 

необхідна реєстрація в системі.  

Рис.2. Реєстрація нового користувача 
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Реєстрація нового користувача здійснюється за 
допомогою блоку входу і реєстрції. У цій формі достатньо 
ввести адресу електронної пошти. 

 

 
 

Рис.3. Блок входу і реєстрації в IRChNUT 
 

Після натискання кнопки "РЕЄСТРАЦІЇЯ" на вказану 
електронну скриньку буде вислано електронний лист 
підтвердження.  

 

 
 

Рис. 4. Лист для підтвердження 
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Рис. 5. Лист з посиланням на додаткову 
реєстраційну інформацію 

 

Після переходу за вказаним у листі посиланням 
необхідно заповнити додаткову реєстраційну інформацію. 

 
 

Рис.5. Створення профілю нового користувача 
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Реєстрацію в Репозитарій ЧНТУ завершено! 
 

 
 

Рис.6. Підтвердження реєстрації нового користувача 
 

На Вашу електронну адресу буде відправлено 
повідомлення про успішне завершення реєстрації. 

Якщо Ви є авторизованим користувачем системи та 
одержали дозвіл на внесення матеріалів у визначений 
розділ репозитарія, то Ви маєте свою власну сторінку в 
системі. Перейти на цю сторінку можна, натиснувши 
посилання «Мій профіль» з головної сторінки 
репозитарію. 

 
Запрошуємо до наступного етапу – розміщення 

матеріалу. 
 
 

ЕТАПИ РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ В IRCHNUT 
Процес розміщення матеріалу в IRChNUT передбачає 6 

етапів: 
1. Загальний та бібліографічний опис ресурсу. 
2. Додатковий опис. 
3. Завантаження файлів електронних матеріалів. 
4. Перевірка ресурсу. 
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5. Підтвердження авторського договору. 
6. Завершення. 
 
1. Матеріали повинні бути оформлені відповідно до 

вимог видавця, а також містити повний бібліографічний 
опис, прізвища, імена та по батькові всіх авторів, назви та 
номери журналів, збірників, якщо це стаття у періодичному 
виданні або у збірнику наукових праць, у яких ці матеріали 
опубліковані, ключові слова, назву та анотацію мовою 
оригіналу та англійською мовою, видавництво, ISSN. 

2. Файли бажано розміщувати у поширених відкритих 
форматах, таких як PDF та DjVu. 

3. Бажано, щоб назви файлів містили тільки латинські 
букви, цифри та наступні символи: підкреслення, дефіс, 
знак оклику, апостроф, крапку, кому. 

Перед початком завантаження публікації (-ій) 
переконайтеся, що: 

а) ваша публікація ще не розміщена в електронному 
репозитарії IRChNUT; 

б) всі вихідні дані про публікацію у вас доступні в 
електронному форматі (для зручного копіювання/ 
вставляння тексту при заповненні онлайн-форм 
публікації). 

Стаття може бути вже представлена у системі, якщо 
була опублікована в одному з наукових збірників ЧНТУ та 
розміщена іншою відповідальною особою або ж один зі 
співавторів уже завантажив Вашу спільну публікацію. 

Щоб знайти всі розміщені публікації в системі за Вашим 
авторством чи співавторством, слід виконати такі дії: 

− оберіть пункт головного меню та введіть у поле 
«Автор» Ваше прізвище й натисніть кнопку «Перейти».  

Після цього в області пошуку оберіть Ваше прізвище та 
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ім’я й натисніть на нього. Якщо в знайденому переліку 
робіт, що наявні в системі, нема роботи, автором чи 
співавтором якої Ви є, - можна завантажувати матеріал. 

 

 
 

Рис. 7. Пошук за прізвищем 
 
 

АЛГОРИТМ РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛУ В РЕПОЗИТАРІЇ 

 
 

Рис. 7. Вхід зареєстрованого користувача для 
розміщення матеріалів 
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Матеріали в IRChNUT поділені на розділи, підрозділи та 
колекції. Матеріали розміщуються в колекціях. 

Розділи, підрозділи слугують для структурування 
колекцій; безпосередньо в них розміщувати матеріали не 
можна. 

Існує дві можливості ініціювання додавання статей в 
колекцію: 

1. Для розміщення матеріалу в IRChNUT потрібно 
вибрати розділ, підрозділ та відповідну колекцію. 

 

 

 

 
 

Рис. 8. Розділи та під-розділи 
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Рис. 9. Колекція у розділі 
 

 
 

Рис.10. Блок додання нового матеріалу 
 

2. Розпочати нове внесення також можна й іншим 
способом, якщо вибрати відповідний розділ, підрозділ та 
свою колекцію у ієрархічному списку, що з’являється після 
того, як натиснути на «Розділи та колекції» головної 
сторінки архіву. Список підрозділів наведено у ієрархії 
згідно з напрямками діяльності та існуючими відділеннями 
(структурними підрозділами Чернігівського національного 
технологічного університету). 

14 



 
 

Рис.11. «Розділи та колекції» головної сторінки архіву 
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Рис.12. Список підрозділів у ієрархії 
 

В першому чи другому варіанті обравши потрібну 
колекцію потрапляємо на «Головну сторінку колекції».  

 
 
ЗАГАЛЬНИЙ ТА БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС РЕСУРСУ 
На цьому етапі потрібно вказати певні загальні дані про 

Ваш матеріал та максимально повні бібліографічні 
відомості. 

Процес заповнення полів метаданих 
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). 
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 Ключові слова – українською, англійською та 
російською мовами. 
 Бібліографічний опис (обов’язково). 
Автори, співавтори – повністю прізвище, та ініціали 

всіх авторів та співавторів твору. Також бажано додавати 
авторів в англійській транскрипції. Слід точно 
дотримуватись написання даних автора, навіть якщо вони 
містять букви, відсутні в латинському і кириличному 
алфавітах. 

Назва – заголовок наводиться повністю та повинен 
збігатися з надрукованим. Також потрібно вказувати 
перекладену назву. Не рекомендується вводити назву 
повністю великими буквами. 

 

 
 

Рис.13.а. Додання матеріалів 
 

Для того, щоб ідентуфікувати Вашу особу, введіть у 
відповідні поля своє прізвище та ініціали. 

Натисніть кнопку «Lookup & Add». 
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Рис.13. б. Ідентифікація особи 
 

Для того, щоб перевірити, чи прив’язані Ваші наукові 
праці до цього запису, натисніть кнопку  
«view items».  

 

 
 

Мал.13. в. Ідентифікація особи 
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Якщо, Ваші наукові праці вже були занесені до 
інституційного репозитарію IRChNUT до Вашої коллекції,  
Ви побачите їх у наступному вікні. 

 

 
 

Рис.13.г. Наукові праці в колекції певної особи. 
 

Ідентифікуйте свою особу , натиснувши на кнопку 
«Add This Person» 

 

 
 

Рис.13.д. Ідентифікація особи  
Ваша особа ідентифікована. 
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Рис.13.ж. Ідентифікація особи 
 
Дата публікації – дата опублікування матеріалів або в 

іншому випадку дата внесення матеріалу. 
Видавець – для матеріалів, виданих в Чернігівському 

національному технологічному університеті, це «Чернігів : 
ЧНТУ». 

Номер серії – це поле стосується, в першу чергу, 
періодичних видань, технічних звітів, робочих матеріалів 
тощо. 

Ідентифікатори – для книги/журналу потрібно 
вказувати ISBN/ISSN. Для статей можна також вказувати 
ISSN журналу. 

Мова – основна мова тексту матеріалу. 
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Рис.13.з. Додання матеріалів 
 

Продовжуємо опис документу 
На етапі Додатковий опис (мал. 14) - ключові слова та 

анотація і бібліографічний опис. Не слід вводити більше 
одного терміну в одному полі. Додати нові поля можна 
кнопкою «Add». 

Потрібно ввести анотацію. Бажана анотація/резюме 
іншими мовами.  
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Бібліографічний опис – бібліографічний опис згідно з 
рекомендаціями ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Заповнення цього 
поля значно спростить цитування матеріалу. 

 

 
 

Рис.14. Додатковий опис 
 

 
ЗАВАНТАЖЕННЯ ФАЙЛУ ЕЛЕКТРОННОГО МАТЕРІАЛУ 

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

 
Ресурс Файловий формат Розширення 

Текст Adobe PDF, Microsoft pdf, doc 
Презентація Adobe PDF 

Microsoft PowerPoint 
pdf, ppt 

Таблця Microsoft Excel xls 
Зображення JPEG, GIF jpg gif 
Аудіо WAV, MP3, MP4 wav, mp3, mp4 
Відео   

 
Примітка: Якщо на етапі завантаження файлу виникла 

помилка, то необхідно вернутися назад (кнопка Назад у 
браузері) та повторити дію. 

 

 
 

Рис. 15. Завантаження файлу 
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ПЕРЕВІРКА РЕСУРСУ 
На цьому етапі відображаються зведені дані стосовно 

матеріалу. 
Цей етап дає можливість перевірити та відредагувати 

опис документу. 
 

 

 
 

Рис. 16. Перевірка ресурсу 
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ЛІЦЕНЗІЯ ТА ПОГОДЖЕННЯ З АВТОРСЬКИМ 
ДОГОВОРОМ 

 
На цьому етапі пропонується ознайомитись з текстом 

договору на розміщення матеріалу в IRChNUT. 
Після згоди користувача з умовами договору матеріал 

буде розміщено в IRChNUT. 
Копія цього договору зберігається разом з кожним 

опублікованим матеріалом. 
 

 
 

Рис.17. Погодження з авторським договором 
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Як тільки матеріал буде включений у зібрання, на 
вказану адресу електронної пошти буде надіслано 
повідомлення на електронну поштову скриньку. 

 
 

ПРИКЛАД СТАТТІ, ЩО РОЗМІЩЕНА В РЕПОЗИТАРІЇ 
 

 
 

Рис.18. Короткий опис статті 
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Рис. 19. Повний опис статті 
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