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1. Категорії користувачів ELAKPI з правом самоархівування
Тільки визначені категорії користувачів можуть стати депозиторами ELAKPI:
-

викладачі НТУУ «КПІ»

-

студенти НТУУ «КПІ» (за рекомендацією викладачів)

-

аспіранти НТУУ «КПІ»

-

докторанти НТУУ «КПІ»

-

співробітники НТУУ «КПІ»

-

науковці, офіційно не зареєстровані як співробітники НТУУ «КПІ», якщо вони є
співавторами університетських авторів чи тісно пов’язані з НТУУ «КПІ», наприклад,
заслужені професори, особи, що мають почесні посади в університеті, чи випускники
університету

2. Основні кроки самоархівування
Якщо Ви належите до однієї із визначених вище категорій, то Ви можете розмістити свої
наукові роботи в ELAKPI у визначених спільнотах та колекціях, які представляють
відповідні підрозділи НТУУ «КПІ» (факультети, кафедри, наукові інститути, тощо).

Для цього необхідно:
1. Ознайомитись із Політиками ELAKPI, які викладено в Положенні про ELAKPI –
відкритий електронний архів наукових та освітніх матеріалів Національного
технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (розміщено
на головній сторінці архіву http://ela.kpi.ua)
2. Зареєструватися для розміщення власних робіт в електронному архіві. Детально шлях
реєстрації представлено далі в розділі Реєстрація нового користувача ELAKPI для
самоархівування.
3. Ви отримаєте на вказану при реєстрації електронну адресу повідомлення про
реєстрацію Вас як члена визначеної Спільноти із правами розміщення в ній
матеріалів. Підтвердження буде надіслано протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту
первинної реєстрації.
4. Як зареєстрований користувач Ви можете розпочинати внесення матеріалів до
колекцій своєї спільноти. Зайдіть на сторінку «Спільноти та колекції», виберіть
колекцію своєї спільноти та натисніть «Відправити до цієї колекції». Саме тут Ви
зможете розмістити свій матеріал, заповнивши поля описової інформації та
завантаживши файл. Процес займає близько 10-15 хвилин. Детально шлях внесення
матеріалу в ELAKPI та пояснення, щодо заповнення полів описових метаданих
представлено в цьому документі в розділі Розміщення матеріалів в ELAKPI
(самоархівування). Розміщений Вами матеріал не одразу з’являється в публічному
доступі, а спочатку потрапляє в буферну зону, для того, щоб редактор ELAKPI
перевірив правильність заповнення полів описових метаданих.
5. Редактор ELAKPI перевіряє правильність заповнення полів описових метаданих
розміщеного Вами матеріалу та, за потреби, редагує їх. Після цього матеріал
публікується для доступу до нього широкого загалу через ELAKPI, а депозитору
надходить на електронну пошту повідомлення про прийняття та розміщення
матеріалу в архіві.

3. Реєстрація нового користувача ELAKPI для самоархівування
Після ознайомлення із Політиками ELAKPI, якщо Ви з ними погоджуєтесь, та матеріал,
який Ви хочете розмістити в архіві, відповідає цим Політикам, перш за все, зареєструйтеся в
ELAKPI.

Для цього необхідно:
На головній сторінці http://ela.kpi.ua вибрати пункт меню «Мій е-архів» та у вікні
«Вхід в архів електронних ресурсів» натиснути посилання «Новий користувач?
Зареєструйтеся!»

Відкриється діалогове вікно реєстрації, в якому слід ввести адресу електронної пошти та
натиснути «Зареєструватися».

На вказану Вами електронну адресу надійде автоматично генерований лист-відповідь
з інформацією про подальші кроки, які треба здійснити для реєстрації.

Активувавши посилання, надіслане в листі, заповніть реєстраційну інформацію про
себе:
-

поле «Ім’я» – Ім’я (українською мовою)

-

поле «Прізвище» – Прізвище (українською мовою)

-

поле «Контактний телефон» – телефон, за яким можна зв’язатися

-

поле «Пароль», «Підтвердіть пароль» – пароль, котрий Ви будете використовувати
для входу в ELAKPI (не менше 6 символів).
Ввівши реєстраційну інформацію, натисніть кнопку «Завершити реєстрацію».

Після цього потрібно додатково надіслати листа (тема листа: «Доступ до архіву»)
координатору ELAKPI на електронну адресу elakpi@library.kpi.ua, вказавши в ньому:
-

Прізвище Ім’я По батькові,

-

підрозділ НТУУ «КПІ» (факультет/інститут і кафедра), посада

-

робочий телефон,

-

e-mail,

-

назви спільнот електронного архіву та колекцій в цих спільнотах, до яких бажаєте
отримати доступ для розміщення матеріалів.

Для студентів: додатково необхідно надіслати електронну копію рекомендації від
викладача або наукового керівника на адресу elakpi@library.kpi.ua.
Ви отримаєте електронною поштою повідомлення від координатора ELAKPI про
Вашу реєстрацію як члена визначеної спільноти із правами розміщення в ній
матеріалів.
Повідомлення про підтвердження реєстрації буде надіслано протягом трьох
робочих днів з моменту надходження додаткової інформації.
Після цього Ви можете розпочинати внесення своїх матеріалів до однієї з Колекцій
своєї Спільноти.

4. Розміщення матеріалів в ELAKPI (самоархівування)
Перед початком завантаження публікації(-ій) переконайтеся, що Ваша
публікація ще не розміщена в електронному архіві НТУУ «КПІ».
Стаття може бути вже наявна у системі, якщо була опублікована в одному з наукових
журналів НТУУ «КПІ» 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 Автори, введіть у поле «Автор» Ваше
прізвище й натисніть кнопку «Перейти». Після цього в області пошуку оберіть ваше
прізвище та 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.
Примітка: У випадку, якщо матеріал вже було раніше розміщено в колекції кафедри, до
якої Ви не належите, але Ви хотіли б також розмістити його у колекції Вашої кафедри –
напишіть листа на адресу elakpi@library.kpi.ua, і матеріал буде відображено у бажаній
колекції.

Крок 1. «Мій архів електронних ресурсів»
Здійсніть вхід в ELAKPI як користувач: на головній сторінці http://ela.kpi.ua виберіть меню
«Мій е-архів» й у вікні «Вхід в архів електронних ресурсів» введіть електронну адресу та
пароль, які були задані при проходженні реєстрації, натисніть «Увійти»

Після входу в систему Ви отримує доступ до розділу «Мій архів електронних ресурсів»,
сторінка якого при першому вході виглядатиме наступним чином:

За допомогою цього розділу можна:
1) надіслати новий матеріал до архіву,
2) переглянути прийняті матеріали,
3) переглянути незавершені внесення матеріалів та продовжити роботу,
4) переглянути перелік підписок на нові надходження у певних колекціях.
Докладніше можливі дії на сторінці «Мій архів електронних ресурсів» описані далі у
відповідних розділах цього документу.

Спільноти і Колекції публікацій ELAKPI
Колекція – об'єднання матеріалів, споріднених за певною ознакою (статті журналу одного
випуску, методичні чи лабораторні розробки окремого структурного підрозділу, матеріали
окремої конференції тощо).
Спільноти використовуються для групування таких колекцій: наприклад колекції випусків
журналу в спільноту журналу. Елементами спільноти можуть бути інші спільноти –
наприклад, спільнота факультету може включати спільноти окремих кафедр. Безпосередньо
у спільноти додавати матеріали неможливо.
Перелік колекцій, до котрих Депозитор матиме право вносити свої матеріали в
межах спільноти кафедри:
Назва колекції

Опис

Довідкові матеріали

У колекції розміщено словники, довідники, тощо, авторами яких є
викладачі та науковці кафедри.

Матеріали

У колекції розміщено матеріали, опубліковані у збірниках, що видані

конференцій,

за результатами конференцій (крім тих, що проведені в НТУУ

семінарів і т.п.

«КПІ») семінарів, конгресів, круглих столів, тощо.

Методичні

У колекції розміщено методичні посібники та рекомендації, які

посібники та

розроблено в НТУУ "КПІ".

рекомендації
Монографії

У колекції розміщено монографії, авторами яких є викладачі та
науковці кафедри.

Підручники,

У

колекції

розміщено

підручники,

навчальні

посібники

та

навчальні посібники

практикуми, матеріали до курсів лекцій, авторами яких є викладачі та

та практикуми

науковці кафедри.

Презентації

У колекції розміщено матеріали, оригінально створені у форматі .ppt.

Програми дисциплін

У колекції розміщено програми дисциплін кафедри.

Статті

У колекції розміщено матеріали, що опубліковані або готуються до
публікації у наукових журналах та збірниках (крім видань НТУУ
«КПІ», що входять до спільноти «Наукова періодика»).

Інше

У колекції розміщено матеріали, які не підходять для внесення в
решту визначених колекцій.

Крок 2. Початок внесення матеріалів до електронного архіву
Розпочати внесення публікації до ELAKPI можна двома шляхами:



На сторінці «Мій архів електронних ресурсів» натисніть кнопку «Відправити новий

матеріал»

Із запропонованого переліку виберіть Колекцію, до якої будете відправляти ресурс,
натисніть «Далі».

Якщо в структурі Спільнот і Колекцій немає відповідної колекції, або прав на
внесення

до

неї

матеріалів

недостатньо,

необхідно

звернутись

до

адміністратора ELAKPI (за електронною адресою elakpi@library.kpi.ua).



Зайдіть в меню «Спільноти та колекції». На сторінці «Спільноти та колекції» оберіть

Спільноту й відповідну Колекцію, в яку буде здійснюватися розміщення матеріалу, і
натисніть «Відправити ще у цю колекцію»

Крок 3. Внесення описових метаданих про розміщуваний матеріал
Етапи розміщення електронних матеріалів
Опис-1
На цьому етапі потрібно вказати певні загальні дані про матеріал:

 Позначка ставиться, якщо матеріал має більше одного заголовка, наприклад, заголовок
іншою мовою, скорочений заголовок або акронім.
 Позначка ставиться, якщо документ був раніше опублікований. При цьому виведена Вам
форма буде надавати можливість вказати інформацію, стосовно публікації документа. Для
нового документа, що НЕ був раніше опублікований або розповсюджений, дата випуску буде
автоматично приписана системою.
 Позначка ставиться, якщо планується розміщення кількох файлів, наприклад, того ж
матеріалу у файлі іншого формату або іншою мовою
Опис-2
Необхідно вказати найбільш повно бібліографічні відомості про Ваш матеріал.
Розглянемо основні поля, що заповнюються на цьому етапі:
Назва поля
Назва

Пояснення щодо заповнення
Введіть повну офіційну назву документа мовою оригіналу. Не слід писати
назву

Інша назва

повністю

літерами

ВЕРХНЬОГО

РЕГІСТРУ.

Поле заповнюється, якщо Ваш матеріал має альтернативну назву,
наприклад, іншою мовою. Може бути кілька інших назв. Для відкриття
додаткових полів назви натисніть кнопку «Додати ще». Наприклад:

Автори

Введіть прізвище автора, його ім’я та по батькові. Якщо немає даних
щодо повних Дані про співавтора чи співавторів вносяться аналогічно,
застосовуючи кнопку «Додати ще». Бажано дублювати прізвища та імена,
по батькові авторів англійською мовою. При введенні англійською мовою
прізвища та імені застосовується транслітерація, яка прийнята для
закордонних паспортів, або яка застосовувалась для заповнення профілю
в

єдиному

міжнародному

реєстрі

вчених

ORCID.

Наприклад:

Укладачі

Заповнюється, якщо замість авторів вказані укладачі матеріалу.

Публікаційний

Вибирається з наданого переліку

статус
Місце видання

Наприклад,

(публікації і т.і.)
Видавець

Назва видавництва, в якому опубліковано науковий матеріал. Наприклад:

Дата публікації/

*Поле з’являється тільки у випадку, коли на першому етапі опису

розповсюдження вказано, що матеріал був раніше опублікований.
Рік публікації матеріалу вказується обов’язково, місяць і день –
факультативно:

Кількість

* Для книг, лекцій, методичних вказівок тощо.

сторінок

Наприклад:

Джерело

*Для матеріалів, які є частиною певного видання: статей з наукових
журналів, виступів на конференціях, розділів книг і т.п.
Назва джерела, в якому опубліковано матеріал (назва журналу, збірника
конференції

тощо).

Наприклад:

Науково-технічний

розвиток:

економіка, технології, управління : збірник праць ХІІ Міжнародної

науково-практичної конференції

Діапазон

*Для матеріалів, які є частиною певного видання: статей з наукових

сторінок

журналів, виступів на конференціях, розділів книг і т.п.
Діапазон сторінок статті, частини твору та ін. Наприклад:

Ідентифікатори

Якщо Ви знаєте унікальний номер або код, що ідентифікує матеріал,
виберіть один із запропонованих варіантів:
ISSN – міжнародний стандартний номер друкованого або електронного
періодичного видання, наприклад, 2306-4145
ISBN – міжнародний стандартний номер книги, наприклад, 978-617-505195-5
DOI – цифровий ідентифікатор об’єкта, наприклад, 10.14739/23101210.2015.4.50310
Інший – унікальний ідентифікатор, який приписується матеріалу
відповідно до системи ідентифікації, що відрізняється від наведених
вище.
Наприклад:

Мова

Основна мова тексту матеріалу.
Обирається з меню:

Тип

Тип матеріалу. Вибирається з наданого переліку. Якщо тип матеріалу не
вказаний в переліку, вибираємо «Інше».

Опис-3
Заповнюються наступні поля:
Назва поля

Пояснення щодо заповнення

Бібліографічний

Бібліографічний

опис

для

опублікованих

матеріалів

згідно

з

опис

рекомендаціями ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Заповнення цього поля значно

спростить цитування матеріалу.
В разі потреби, опис можна здублювати з Електронного каталогу
бібліотеки, або подивитися як описуються в ELAKPI аналогічні статті,
глави книг, монографії, тощо. Наприклад:

Анотації/резюме подаються за наявності трьома мовами: українською, англійською та
російською.
Анотація (укр)

Анотація, резюме і т.п. українською мовою

Анотація (англ.)

Анотація, резюме і т.п. англійською мовою.

Анотація (рос.)

Анотація, резюме і т.п. російською мовою

Ключові слова

Вводиться

необхідна

кількість

ключових

слів

та

ключових

словосполучень, що розкривають зміст матеріалу. Ключові слова
вказуються

всіма

наявними

мовами.

Кожне

ключове

слово

чи

словосполучення вводиться в окреме поле. Наприклад:

УДК

За наявності слід навести індекс УДК (насамперед, для наукових статей)
Наприклад:

Опис-4
Даний етап для депозиторів при самоархівуванні пропускається.
Опис-5
Цей етап призначений для опису дисертацій, авторефератів, звітів про НДР.
Для депозиторів при самоархівуванні пропускається.
Крок 4. Завантаження файлів

На цьому етапі вказується шлях до підготовленого файла матеріалу та здійснюється його
завантаження в ELAKPI.
Натисніть кнопку «Обзор», у віконці перегляду файлової структури диску вкажіть шлях до
файла матеріалу, натисніть на імені цього файла і воно з’явиться у віконці вводу. Після
вибору необхідного файла натисніть на кнопку «Открыть» для продовження його
завантаження.
При успішному завершенні завантаження відбудеться перехід на наступну сторінку, на якій
також можна додати інші файли матеріалу (наприклад, додаткові частини чи дані в іншому
форматі).
Натисніть на кнопку «Далі» для продовження роботи.

 Файли до архіву завантажуються по черзі.
 Назва файлу повинна містити лише латинські букви та цифри, в назві не
має бути пробілів.
 Не слід завантажувати файли в архівах. Заархівовані файли не будуть
доступні для повнотекстового пошуку.
ELAKPI підтримує усі файлові формати, в яких створені ресурси, однак, рекомендує для
використання певні формати в кожному з видів матеріалів
Формати, що рекомендуються для застосування, при розміщенні матеріалів
Матеріал

Назва формату

Розширення

Текст

Adobe Reader, Microsoft Word

.pdf, .doc, .docx

Презентація

Microsoft PowerPoint

.ppt

Таблиці

Microsoft Excel

.xls

Зображення

JPEG, GIF

.jpeg, .gif

Аудіо

WAV, МРЗ

.wav, .mp3

Відео

МРЕG

.mpeg, .mpg, .mpe

Якщо Ви виявили, що був завантажений неправильний файл, то натисніть кнопку «Клацніть
тут, якщо це невірний файл». При цьому Ви повернетесь до сторінки завантаження файлу.

Якщо Ви виявили, що вказаний неправильний формат файлу, то натисніть кнопку «Клацніть
тут, якщо це невірний формат». При цьому Ви повернетесь до сторінки вибору формату
файлу.
Якщо все вірно, натисніть кнопку «Далі» для переходу на наступний крок.
Якщо

на

етапі

завантаження

файлу

виникла

помилка, перейдіть на

сторінку «Мій архів електронних ресурсів» та здійсніть дії, описані далі в цьому
документі в пункті «Внесення раніше відкладених або відхилених документів.
Крок 5. Перевірка ресурсу
На цьому етапі відображаються зведені дані стосовно матеріалу з можливістю їх
редагування.

Якщо Ви помітили помилку у внесених даних, натисніть кнопку «Виправити» навпроти
відповідної області (або на овальну кнопку зверху сторінки, що відповідає етапу опису з
помилкою). При цьому ви повернетесь на той етап опису документа, де була зроблена
помилка.

Виправивши її, скористайтесь овальними кнопками у верхній частині сторінки для
повернення на етап перевірки.

Якщо все правильно, натисніть на кнопку «Далі» для продовження роботи
Крок 6. Ліцензія

На цьому етапі пропонується ознайомитись з текстом авторського договору на розміщення
матеріалу в ELAKPI (ліцензії самоархівування). Копія цього договору зберігається разом з
кожним опублікованим матеріалом.

Після згоди користувача з умовами ліцензії матеріал буде розміщено в ELAKPI.
Крок 7. Завершення відправки матеріалу

Це фінальний крок публікації матеріалів, після якого матеріал потрапляє в буфер для
перевірки введених описових метаданих. Вам буде повідомлено, що Ваш матеріал успішно
введений до системи, але його фактичне розміщення у відкритому доступі буде виконане
після етапу рецензування (перевірки) адміністратором архіву (НТБ НТУУ «КПІ»).
У разі потреби завантажити ще одну чи кілька публікацій, можна натиснути на кнопку
«Відправити ще один матеріал у зібрання».

Якщо ж ви бажаєте завершити роботу з системою, оберіть з головного меню користувача
пункт «Вихід».

6. Перевірка та опублікування матеріалів для публічного
доступу в ELAKPI
НТБ НТУУ «КПІ» здійснює перевірку ЛИШЕ коректності введених метаданих матеріалів
розміщених шляхом само архівування.
Етап перевірки може тривати від 1 до 14 робочих днів (залежно від кількості
документів в черзі на перевірку).
Після

завершення перевірки

на Вашу електронну пошту надійде підтвердження

опублікування матеріалу в архіві, і йому буде надано унікальний ідентифікатор публікації.
Цей ідентифікатор можна поширювати і заохочувати його використання при посиланні
іншими науковцями на Ваш матеріал в електронному форматі.
На цьому етапі матеріал вже доступний публічно в ELAKPI.

Схоже повідомлення буде надіслано і якщо з якихось причин виникли затримки з
публікацією Вашого матеріалу в архів.
Якщо публікацію буде відхилено, Вам на електронну пошту прийде повідомлення з описом
причин відхилення для доопрацювання матеріалу.
У разі відхилення матеріал не видаляється з архіву, а стає доступним для редагування з
Вашої сторінки «Мій архів електронних ресурсів» (детальніше див. розділ «Продовження
внесення раніше відкладених і відхилених документів»).

7. Припинення або тимчасове відкладення внесення
документу
Під час виконання будь-якого кроку внесення документа Ви можете припинити внесення або
тимчасово відкласти. Для цього треба у відповідному вікні внесення документа натиснути
кнопку «Відмінити&Зберегти» для відкриття діалогового вікна «Скасування чи
збереження матеріалу»

Пропонується виконати одну з таких дій:

-

Продовжити поточне внесення (кнопка «Продовжити відправку матеріалу») – якщо
Ви все ж вирішили продовжити внесення документа.

-

Припинити поточне внесення (кнопка «Вилучити матеріал») – якщо Ви не хоче
розпочинати або продовжувати внесення, виберіть «Вилучити матеріал». При цьому
з’являється

повідомлення «Відправка матеріалу скасована» та здійснюється

перехід на власну домашню сторінку при натисканні на посилання Перейти на
сторінку «Мій архів електронних ресурсів».

-

Зберегти у робочій області користувача це незавершене внесення (кнопка «Зберегти
матеріал, я попрацюю з ним пізніше») – якщо Ви бажаєте тимчасово припинити
внесення документу зі збереженням всієї раніше введеної інформації з тим, щоб
пізніше продовжити процедуру внесення. Після натискання кнопки «Зберегти
матеріал, я попрацюю з ним пізніше» з’явиться повідомлення «Матеріал
збережено», і Ви можете перейти на сторінку «Мій архів електронних ресурсів»,
натиснувши відповідне посилання.

8. Внесення раніше відкладених і відхилених документів
Ви можете в будь-який час подивитись перелік відкладених документів та продовжити
внесення одного з них.
Для цього перейдіть на сторінку «Мій архів електронних ресурсів».

В нижній частині сторінки наведено список «Незавершені відправки матеріалів», який
містить перелік документів, введення яких було відкладене. Ви можете:
- видалити відкладений документ (кнопка «Вилучити»);
- відкрити раніше внесений документ (кнопка «Відкрити») та продовжити з ним працювати
(натиснувши у робочій області матеріалу, що з’явиться, кнопку «Редагувати»).

9. Перегляд прийнятих до архіву документів від конкретного
депозитора
Ви можете в будь-який час подивитись перелік прийнятих до архіву документів, які були
введені Вами.

Для цього перейдіть до сторінки «Мій архів електронних ресурсів» і натисніть кнопку
«Переглянути прийняті матеріали». При цьому відкриється сторінка з переліком усіх
раніше введених Вами документів, що були прийняті в архів.

