КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Інструкція користувача розроблена на допомогу науковцям.
Інструкція містить практичні рекомендації, поради та вказівки щодо
роботи з репозитарієм університету.

Внесення матеріалів до репозитарію КНУБА
Інструкція користувача

м. Київ – 2019
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Для початку роботи з Інституційним репозитарієм КНУБА
перейдіть на сторінку http://repositary.knuba.edu.ua
Якщо Ви вперше користуєтесь Інституційним репозитарієм КНУБА рекомендуємо
ознайомитись з інструкцією

Вхід у профіль

Створення профіля

(якщо Ви вже зареєструвалися)

(якщо Ви ще не зареєструвалися)

Далі

Далі

с то р і н к а 3

с то р ін к а 6

Відновлення пароля
(якщо Ви зареєструвалися, але забули пароль)

Далі
с то р ін к а 7

Внесення матеріалу в Інституційний
репозитарій КНУБА

Далі
с то р ін к а 1 1
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Створення профіля (реєстрація)

Натисніть

«Зареєструватися»

1 вкажіть вашу електронну адресу
2 натисніть «Реєстрація»
3 відкрийте поштову скриню, яку Ви вказали в п. 1
та відкрийте лист, що надійшов від DSpace
repositary@knuba.edu.ua
DSpace Account Registration

Приклад для
поштової скриньки
Outlook
(@knuba.edu.ua)
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!

Лист може потрапити у теку «СПАМ» або «Небажана пошта», тому
обов’язково перевірте її.

Приклад для
поштової скриньки
Outlook
(@knuba.edu.ua)

Натисніть на посилання у листі який
прийшов на вашу поштову скриньку
Приклад посилання

Відкриється сторінка «Створити профіль» у новому вікні
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1 Заповніть поля

2 Придумайте та введіть пароль в обох полях

!

Пароль має містити 6 або більше символів

3 Натисніть «Завершити реєстрацію»

Якщо Ви бачите таку сторінку
– реєстрація пройшла успішно
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Вхід у профіль

Натисніть
«Ввійти»

1 Впишіть адресу електронної пошти яку Ви вказали при реєстрації

2 Впишіть пароль
3 Натисніть «Вхід»

!
Якщо Ви забули
пароль натисніть
«Забули пароль?»
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Відновлення пароля
(якщо Ви забули пароль)

Натисніть
«Ввійти»

Натисніть «Забули пароль?»
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1 Впишіть адресу електронної пошти яку
Ви вказали при реєстрації
2 Натисніть «Відправити»

адреса вашої електронної пошти

3 Відкрийте поштову скриню, яку Ви вказали в п. 1
та відкрийте лист, що надійшов від DSpace
repositary@knuba.edu.ua
Change Password Request

Приклад для
поштової скриньки
Outlook
(@knuba.edu.ua)
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!

Лист може потрапити у теку «СПАМ» або «Небажана пошта», тому
обов’язково перевірте її.

Приклад для
поштової скриньки
Outlook
(@knuba.edu.ua)

Приклад посилання
Натисніть на посилання у листі який
прийшов на вашу поштову скриньку
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1 Придумайте та введіть пароль в обох полях

!

Пароль має містити 6 або більше символів

2 Натисніть «Завершити реєстрацію»

Якщо Ви бачите таку сторінку
– пароль успішно змінено
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Внесення матеріалу у репозитарій

1 Натисніть «Додати нові матеріали»

2 Натисніть «Додати нові матеріали»
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1 Натисніть «Оберіть колекцію…»

2 Зі списка оберіть колекцію (розділ) і якому
будете розміщати матеріал

3 Натисніть «Далі»
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Автори
! ПІБ кожного автора вноситься окремо

1 Впишіть прізвище автора
2 Впишіть ім’я та по батькові автора
3 Натисніть «ADD»

Якщо авторів декілька повторіть
пункти 1-3 для кожного з авторів

Назва
4 Впишіть назву матеріалу повністю

Дата публікації
5 Впишіть дату попередньої публікації вашого
матеріалу. Якщо це перша публікація (публічне
розповсюдження) вкажіть теперішню дату
Видавництво
6 Впишіть назву видавництва, яке здійснювало
попередню публікацію цього матеріалу. Якщо це
перша публікація (публічне розповсюдження)
залиште поле порожнім
Цитування
7 Вимоги щодо заповнення пункту «Цитування»
дивіться на наступній сторінці

Ідентифікатори
8 Натисніть на «ISSN», та оберіть
тип потрібного
ідентифікатора у
списку, що відкрився
9 Впишіть номер ідентифікатора
10 Натисніть «ADD»

Якщо ідентифікатора
декілька повторіть пункти 13 для кожного окремо
Тип
11 Вкажіть тип вашого матеріалу зі
списку, натиснувши на нього

Мова
12 Вкажіть мову вашого матеріалу
13 Щоб продовжити розміщення матеріалу натисніть «Далі»
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Цитування
Вимоги щодо заповнення пункту «Цитування» дивіться на наступній
сторінці
Приклади
По аналітичному опису статей із журналів та збірників
(згідно ДСТУ 7.1 : 2006)
для Repositary бібліотеки КНУБА
Один автор
Скребнєва С. М. Теплоізоляційний матеріал на основі гірських порід / С. М. Скребнєва //
Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред.
М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 51. – С. 528-533.
Гоблик А. В. Науково-теоретичні та прикладні проблеми дослідження матричних моделей
містобудівних систем / А. В. Гоблик // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. /
Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, Держ. н.-д. ін-т теорії та історії архітектури та містобудування, Спілка
урбаністів України. – Київ, 2008. - Вип. 30. - С. 62-71. – Бібліогр. : 10 назв.
Два автори
Гарасим Д. І. Залежність ексергативного ККД систем кондиціювання повітря від внутрішньої
температури в чистих приміщеннях / Д. І. Герасим, В. Й. Любай // Вісн. нац. ун-ту «Львів. політехніка» :
зб. наук. праць. – 2015. - № 823. – С. 69-76. - (Серія: Теорія і практика буд.-ва).
Горяинов А. Н. Потенциал транспортной системы города и диагностирование его уровня / А. Н.
Горяинов, К. Г. Зрибняк // Коммунальное хазяйство городов : научн.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор.
хоз-ва ; відп. ред. (пишемо відп. ред.. або укладач самого збірника) – Киев : Техніка, 2010. – Вып. 95. – С.
254-260. – (Серия: Технические науки и архитектура).
Три автори
Проскуряков В. І. Конкурсне проектування в архітектурній школі як складова формування
національної освіти майбутнього / В. І. Проскуряков, Б. В. Гой, О. О. Лукашов // Технології навчання :
наук.-метод. зб. / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування ; відп. ред.(пишемо відп. ред.. або
укладач самого збірника ) – Рівне, 2008. – Вип. 11. – С. 361-368. – Бібліогр. : 10 назв.
Статті, що мають чотирьох авторів, описуються під назвою
Аеропорт як функціональна система, перед посилання до приватизації / В. М. Гладілін, А. О.
Дубкова, Н. М. Чукаріна, О. С. Погорелов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн.
зб. / Київ. Нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. М. М. Осєтрін. – Київ, 2018. - Вип. 67. - С. 116-126. –
Бібліогр. : 7 назв.

Статті, що мають п’ятьох і більше авторів, описують під назвою, подаючи прізвища
перших трьох після скісної риски
При аналітичному описі ставимо пробіл між ініціалами та прізвищем автора. При
скороченні слів користуємось ДСТУ 3582-97
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Ключові слова
! кожне ключове слово вноситься окремо
! усі ключові слова пишуться з маленької
літери, окрім абревіатур, власних назв
та імен
! назва кафедри вноситься в поле
«Ключові слова». Обов’язково вкажіть
свою кафедру. Усі слова назви кафедри
пишуться з маленької літери

1 Впишіть ключове слово
2 Натисніть «ADD»
к

Якщо ключових слів декілька
повторіть пункти 1-2 для кожного з
ключових слів

УДК

3 Впишіть ключове слово
4 Натисніть «ADD»

Якщо значень УДК декілька
повторіть пункти 1-2 для кожного з
значень УДК
Реферат
5 Впишіть реферативний опис (анотацію) цього
матеріалу

6 Щоб продовжити розміщення матеріалу натисніть «Далі»
Щоб повернутись на попередню сторінку натисніть «Назад»
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Файл
1 Натисніть «Выберите файл», у вікні що
відкрилося, оберіть файл з вашим матеріалом
та дочекайтеся завантаження. Файл має бути у
форматі PDF

!
Якщо Ви додали не відповідний файл
1 натисніть на квадратик біля імені файлу
2 натисніть «Видалити позначені файли»

3 Щоб продовжити розміщення матеріалу натисніть «Далі»
Щоб повернутись на попередню сторінку натисніть «Назад»
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Перевірка
1 Перевірте опис вашого матеріалу
Якщо в якомусь пункті Ви виявили
невідповідність натисніть «Змінити один з
цих пунктів» у блоку в якому виявлена
невідповідність.

3 Щоб продовжити розміщення матеріалу натисніть «Далі»
Щоб повернутись на попередню сторінку натисніть «Назад»

17

Ліцензійне погодження
Для завершення розміщення вашого
матеріалу у репозитаріїї необхідно прийняти
Ліцензійне погодження.
1 Уважно прочитайте Лицінзійне погодження
2 Натисніть квадратик біля “I Grant the
License” .

3 Щоб завершити розміщення матеріалу натисніть «Завершити»
Щоб повернутись на попередню сторінку натисніть «Назад»

Якщо Ви бачите таку сторінку
– ваш матеріал додано до
колекції
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