ІНСТРУКЦІЯ
з реєстрації та завантаження матеріалів
до Електронного репозитарію
Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності
на платформі DSpace (JSPUI)

Перед початком завантаження матеріалів перевірте, чи вони ще не розміщені в
Електронному репозитарії Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на
платформі DSpace (JSPUI) (далі Репозитарій). Матеріали можуть бути вже наявні у системі,
якщо їх розмістила відповідальна особа або ж один зі співавторів.
Щоб перевірити, чи розміщені матеріали в Репозитарії за вашим авторством чи
співавторством, виконайте такі дії: зайдіть на сторінку Репозитарію, оберіть пункт меню
«Перегляд/Автори», введіть у поле пошуку ваше прізвище й натисніть «Перейти» (рис. 1).
Після цього в області результату пошуку натисніть на висвітлене прізвище та ім’я. Якщо в
знайденому переліку матеріалів, що наявні в Репозитарії, немає роботи, автором чи
співавтором якої ви є, – можна завантажувати матеріал.

Рис. 1
1. Реєстрація у DSpace ЛДУ БЖД
Для зареєстрованих користувачів у попередній версії репозитарію зберігаються наявні
адреса електронної пошти і пароль для входу.
Для реєстрації в системі зайдіть на Головну сторінку Репозитарію та перейдіть до
головного пункту меню «Вхід/Мій архів матеріалів» (рис. 2).

Рис. 2

Після цього оберіть на сторінці посилання «Новий користувач? Зареєструйтеся!»
(рис. 3).

Рис. 3
Введіть адресу вашої службової (….@ldubgd.edu.ua) чи особистої електронної
поштової скриньки й натисніть «Зареєструватися» (рис. 4).

Рис. 4
На вашу електронну скриньку прийде лист з інструкціями щодо роботи з
Репозитарієм надалі. Натисніть у листі на гіперпосилання для продовження реєстрації
(рис. 5).

Рис. 5

На сторінці Репозитарію заповніть свої дані та завершіть процес реєстрації (рис. 6).

Рис. 6
Завершивши реєстрацію, ви зможете ввійти в систему під власним логіном (адреса
вашої електронної пошти) та паролем, але у вас не буде прав на завантаження й публікацію
матеріалів. Для того, щоб їх отримати, слід надіслати листа на адресу адміністратора
(dspace@ldubgd.edu.ua) з проханням надати такий доступ, вказавши при цьому, до яких
конкретно колекцій (зібрань) бажаєте отримати доступ (див. лист рис. 5). Як тільки
адміністратор обробить заявку щодо відкриття доступу на завантаження до конкретно
вказаних вами зібрань (про це вас буде повідомлено окремим електронним листом), ви
зможете ввійти до системи з відповідними правами.

2. Публікація матеріалів в електронному репозитарії ЛДУ БЖД
Авторизуйтесь у системі. Увійдіть до системи за допомогою пункту головного меню
«Вхід/Мій архів матеріалів» та введіть свої дані (адресу електронної пошти та пароль)
(рис. 7), зазначені під час реєстрації у системі Репозитарію.

Рис. 7

Після входу натисніть «Відправити новий матеріал» (рис. 8). Перед початком
внесення свого матеріалу переконайтеся, як вже зазначалося, що він відсутній в
електронному архіві (рис. 1).

Рис. 8
Оберіть одне з доступних Вам для публікації зібрань (у переліку будуть лише
зібрання, доступ до яких за вашим проханням відкрив адміністратор) й натисніть «Далі»
(рис. 9).

Рис. 9
Вам потрібно заповнити кілька етапів для успішного завантаження матеріалу
(рис. 10). Від правильності й повноти заповнення полів усіх форм залежатиме рівень
«видимості» матеріалу відомими пошуковими системами та індивідуальний індекс
цитування.
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Рис. 10
На кожному етапі слід обов’язково заповнити поля, які помічені зірочками (*). Деякі
поля можуть приймати кілька різних текстових значень (прізвища співавторів, ключові

слова). Правобіч від таких полів буде доступна функція:

. Для видалення

одного з полів слід натиснути:
.
Для переходу до наступного етапу потрібно натиснути «Далі». Якщо з певних причин
доводиться перервати процес подання матеріалу, можна зберегти попередньо заповнену
інформацію натиснувши «Відміна та зберегти». Це дасть змогу в будь-який час повернутися
і продовжити завантаження цього матеріалу на сторінці «Мій архів матеріалів».
Уважно стежте за інформативними підказками до кожного поля.
Етап 1. (Опис, базовий)
На цьому етапі потрібно вказати основні бібліографічні дані (рис. 11), заповнивши
такі поля:
Authors/Автори: вносимо прізвище, ім’я та по батькові автора (повністю)
українською мовою, незалежно від мови оригіналу матеріалу. Якщо матеріал має декілька
авторів, то інформацію про кожного з них заносимо окремо. Для додавання наступного
автора

використовувати

функцію

,

для

видалення

даних

–

. Інформація про авторів буде відображена за порядком додавання.
Title/Назва документа: вносимо назву матеріалу мовою оригіналу.
Other Titles/Інша назва: вводимо назву матеріалу іншими мовами, якщо є такі
відповідники.
Date of Issue/Дата виходу: вказуємо дату виходу публікації.
Publisher/Видавець:
записуємо
найменування
видавництва
(видавництво,
університет тощо).
Citation/Цитування: вводимо цитування відповідно до бібліографічного опису.
Series, Report No/Інформація про періодичне видання: вводимо найменування
періодичного видання, в якому був опублікований матеріал; інформація про номер/том
випуску тощо.
Identifiers/Ідентифікатори: необхідно вибрати відповідний вид міжнародного
ідентифікатора або коду:
ISSN (для періодичних видань);
ISBN (для книжкових видань);
ISMN (для музичних видань);
URI (адреса в інтернеті для електронних видань);
Gov't Doc (для офіційних урядових видань);
Other (для всіх інших видів документів).
Type/Тип документа: вибираємо відповідний тип матеріалу:
Animation (анімаційні матеріали);
Article (стаття);
Book (книга, монографія);
Book chapter (глава в книзі, монографії);
Dataset (база даних);
Learning Object (об'єкт навчання);
Image (зображення);
Image, 3D (тривимірне зображення);
Map (карти);
Musical Score (ноти);
Plan of blueprint (креслення);
Preprint (переддрукована версія публікації);
Presentation (презентація);
Recording, acoustical (аудіоматеріал);
Recording, musical (музика);

Recording, oral (записи виступів, інтерв'ю);
Software (програмне забезпечення);
Technical Report (технічний звіт);
Thesis (дисертація);
Video (відеоматеріали);
Working Paper (наукова доповідь);
Other (інші типи публікацій).
Language /Мова документа: вибираємо мову оригіналу.

Рис. 11
Етап 2. (Опис, розширений)
На цьому етапі треба ввести додаткові дані про публікацію (рис. 12):
Subject keyword/Ключові слова: Введіть кожне ключове слово в окреме поле. Для
додавання поля натисніть «+Додати ще».
Abstract/Анотація: Обов’язково додайте анотацію мовою публікації (якщо вона
наявна). Якщо матеріал має анотації різними мовами, то занесіть їх послідовно.
Поля «Sponsors/Спонсори» та «Description/Опис» не є обов’язкові для заповнення.
Записуємо необхідну інформацію і натискаємо «Далі».

Рис. 12
Етап 3. (Файли)
На цьому етапі слід завантажити електронні версії публікацій (у форматі PDF), в
якому є всі вихідні дані (назва конференції чи журналу, номер, том, рік видання тощо),
заповнити поле «Dеscription/Опис» і натиснути «Далі» (рис. 13).

Рис. 13
Після цього файл завантажиться в систему, а вам буде запропоновано додати ще один
чи кілька файлів (презентацію чи ін.). Якщо це основний файл, то слід це зазначити і
натиснути «Далі» (рис. 14).

Рис. 14
Етап 4. (Перевірка)
На цьому етапі уважно перевірте всі заповнені відомості про публікацію й у разі
потреби виправте їх, натиснувши «Правка» правобіч від інформаційних блоків. Якщо все
заповнено правильно – натискаємо «Далі» (рис. 15).

Рис. 15
Етап 5. (Ліцензія)
Уважно ознайомтеся з Ліцензійними умовами розміщення матеріалу в архіві.
Представлені ліцензійні умови є частиною Положення про Електронний репозитарій
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на платформі DSpace (JSPUI).
Прочитайте та прийміть ліцензійну угоду про вільне розповсюдження ваших наукових
матеріалів (активуйте «Я даю згоду на цю ліцензію») (рис. 16). У разі незгоди з ліцензією
матеріал, як незавершене відправлення, буде доступний на сторінці «Мій архів електронних
ресурсів», а доступ до цього матеріалу для інших користувачів буде неможливий.

Рис. 16
Етап 6. (Завершальний)
Після модерації (зазвичай 1–2 робочі дні) на вашу пошту надійде підтвердження
опублікування вашого матеріалу в репозитарії й буде надано унікальний ідентифікатор
публікації (напр.: http://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/7138). Такий ідентифікатор
можна поширювати й заохочувати використовувати його для посилання під час покликання
іншими науковцями на вашу статтю в електронному форматі.
Якщо Ви хочете додати ще матеріали, натисніть «Відправити ще один матеріал у
зібрання» (рис. 17).

Рис. 17
2. Редагування матеріалів в Репозитарії
Якщо під час пошуку автора у вас відображається в результаті пошуку кілька
сторінок із різним написанням вашого прізвища та ініціалів (рис. 18), потрібно впорядкувати

їх (прописати повністю прізвище, ім’я та по батькові). Це забезпечить полегшення пошуку
матеріалів в репозитарії та впорядкує їх.

Рис. 18
Для впорядкування в Репозитарії наявних матеріалів потрібно вибрати необхідну для
редагування статтю та натиснути на «Правка» (рис. 19).

Рис. 19
У полі «автор» редагуєте прізвище, ім’я та по батькові (прописуючи повністю) за
зразком (рис. 20).

Якщо

потрібно

додати

автора,

то

на

цій

сторінці

вибираєте

(1), вносите прізвище, ім’я та по

батькові (2), додаєте (3) співавторів (кожного окремо, почергово) та натискаєте «Внести
зміни» (4).

Рис. 20
Співавтора додано до публікації.

Рис. 21
Якщо відсутні чи неправильно введені інші елементи (ключові слова, анотація,
цитування, тощо), їх теж потрібно додати чи відредагувати таким же чином.
У фонді з вашим прізвищем завантажте свою фотографію, вибравши пункт меню
«Правка» (рис. 22).

Рис. 22

На сторінці редагування перейдіть в нижню частину і виберіть «Завантажити
логотип» (рис. 23), вкажіть файл з фотографією та завантажте його.

Рис. 23
Аналогічно відповідальні особи розміщують логотип свого підрозділу.

