Інструкція щодо самоархівування авторських робіт в
Інституційному репозитарії УАБС НБУ
1 крок – увійти до архіву

2 крок – ввести адресу і пароль

3 крок – відправка нового матеріалу

Вибір зібрання

Виберіть необхідне зібрання, до якого відноситься матеріал для розміщення:
статті, тези, автореферати тощо та натисніть кнопку «Далі».

1-ша сторінка

Поле Автор, співавтори:
Окремо вводиться прізвище автора.
Окремо вводиться ім’я, по-батькові або ініціали.
Прізвище та ім’я (обов’язково) дублюються англійською мовою!
При введенні англійською мовою прізвища та імені застосовується транслітерація, яка
прийнята для закордонних паспортів.
Дані про співавтора чи співавторів вносяться аналогічно, застосовуючи кнопку «додати
ще».

Поле Назва:
Вноситься на мові оригіналу.
Застосовується написання як в реченнях, а не великими літерами!

Поле Альтернативна назва:
Назва твору обов’язково дублюється англійською мовою!

Поле Дата публікації/випуску:
Рік –обов’язковий, день, місяць – факультативно.

Поле Видавець:
Факультативно.

Поле Бібліографічний опис:
Обов’язкове для заповнення!
Надається правильний традиційний бібліографічний опис матеріалу.
В разі потреби, опис можна здублювати з каталогу, подивитися як описуються в
репозитарії аналогічні статті, глави книг, монографії, тощо.
Якщо бібліографічний опис здійснено з помилками, матеріал повертається рецензентом
назад, на доопрацювання автору.

Поле Номер серії/звіту:
Не заповнюється. Тільки для наукових звітів!

Поле Ідентифікатори:
Проставляється тільки ідентифікатор ISBN, якщо він присвоєний книзі.

Поле Характер або жанр:
Вибираються з наданого переліку.
Якщо жанр матеріалу не вказаний в переліку, вибираємо «Інше».

Поле Мова:
Вибирається мова оригіналу.

2-га сторінка

Поле Тематика і ключові слова:
В кожне поле вводиться з малої літери лише одне слово чи словосполучення!
Кількість введення ключових слів необмежена, найкраще 4-5.
Для додавання ключових слів застосовується кнопка «додати ще».
Ключові слова обов’язково дублюються англійською мовою!

Поле Анотація:
Вводиться анотація мовою оригіналу.
Обов’язкове дублювання анотації англійською мовою!
Поля Спонсорська підтримка та Опис - факультативні

3-тя сторінка

Розміщення файлів:
Бажано, щоб назва файлу (чи файлів) містили тільки латинські букви та цифри.
Матеріали виставляються у двох форматах: doc. (docx.) та PDF.
В разі великого розміру файлу, рекомендовано розподілити матеріал на частини і
завантажити декількома файлами.

4-та сторінка

Перевірити правильність завантаження файлу

5-та сторінка

Здійснюється перевірка та редагування правильності заповнення полів. В разі помилки,
можна повернутися в те поле де вона знаходиться, натиснувши відповідну кнопку
«Виправити».

6-та сторінка

Ліцензією підтверджується Ваша згода на розміщення матеріалу.

7-ма сторінка

Матеріал відправлено до рецензента, тобто до особи, яка перевірить правильність
заповнення всіх полів та бібліографічного опису.
В разі помилок, рецензент поверне Вам матеріал із зауваженнями.
Після виправлення помилок, матеріал знову надходить до рецензента, який його
перевіряє.
Якщо все заповнено вірно, матеріал виставляється в репозитарії.
Як тільки матеріал буде розміщено в репозитарії, на вказану автором адресу електронної
пошти буде надіслано відповідне повідомлення.

