
Інституційний репозитарій СумДУ. 
Реєстрація, самоархівування,

сервісно-пошукові можливості.

Версія dspace 4.2
http://essuir.sumdu.edu.ua

http://essuir.sumdu.edu.ua/


Швидка навігація на головну сторінку

Перегляд за:

Швидка навігація на      інструмент розширеного пошуку

Перегляд ресурсів за видами документів

Оновлення в режимі реального часу

Вхід – для зареєстрованих 
Реєстрація – для нових

Перегляд ресурсів за основними розділами

Загальна кількість 
документів архіву



Розширений пошук документів

За замовчанням - ПОШУК  у  межах  ВСЬОГО  архіву

ЗАДАЙТЕ  умови  пошуку:  Оберіть  та  Додайте  відповідні  фільтри 

!!! Використовуйте  автозаповнення



ОБЕРІТЬ умови перегляду результатів пошуку:



Результат пошуку: перелік знайдених документів
ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ:  Року видання, Назви документу, Автора(ів),  

Виду документа,
Статистики переглядів та завантажень
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о
п
и
с
у

д
о
к
у
м
е
н
т
а

Перелік авторів публікації,
можливість переходу за гіперпосиланням до 
колекції обраного

Статистика переглядів за країнами

Загальна статистика завантажень

Завантажити документ



Перегляд ресурсів за Видами документів –
з головної



Головна - Ресурси за видами документів - Стаття

Оберіть додаткові умови пошуку, використовуючи автозаповнення

Оберіть умови перегляду результатів пошуку



Кнопка «Очистити поля пошуку» або «Видалити фільтр» 
відміняє ВСІ умови пошуку



Перегляд – за роком випуску



Перегляд - за Автором

Використовуємо абеткову лінійку

АБО вводимо прізвище в рядок пошуку



Перегляд – за назвою документу

Використовуємо абеткову лінійку

АБО вводимо назву в рядок пошуку



Перегляд – за ключовим словом

Використовуємо алфавітну лінійку

АБО вводимо слово/частину слова в рядок пошуку
Використовуємо абеткову лінійку

АБО вводимо ключове слово в рядок пошуку



Перегляд останніх доданих 
документів



Топ-10 публікацій 
по кількості завантажень



Топ-10 авторів 
по кількості завантажень



Часті питання 
по роботі з репозитарієм



Статистика переглядів та завантажень: 
по рокам, місяцям, всього

Обраховується з моменту створення репозитарію – з 28 січня 2011 року



Загальнодоступна статистика Openstat, LiveInternet, ТІЦ

Openstat LiveInternet

ТІЦ



Як зареєструватися?

Покрокова інструкція



Самостійне корегування особистих даних

Слідкуйте за 
актуальністю 

особистої інформації

Корегування –
самостійно!

У разі потреби –
заміна паролю



Перегляд документів, 
доданих самостійно

Статистика переглядів та завантажень 
по кожному доданому Вами документу



Підписка на оновлення



Самоархівування документів
Увійти

Обрати колекцію



Заповнити метадані

!!! Додаються 
ВСІ соавтори 

публікації

Україномовне ПІБ транслітерується латиницею 
згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України 

від 22.01.2010 №55. 
Див. за посиланням 
ftp://lib.sumdu.edu.ua/Zakon/trans.doc

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Zakon/trans.doc


Приклади оформлення бібліографічного опису див. тут:

http://library.sumdu.edu.ua/files/bibopys.pdf

У графі «Видавець» вказуємо назву видавництва, де 
друкувався документ, напр .: Видавництво «Кондор» тощо

Якщо це стаття з журналу, то вказуємо Видавництво, де 
друкується журнал

Обирається мова оригіналу статті

Рік видання документу

http://library.sumdu.edu.ua/files/bibopys.pdf


!!! Обов’язково трьома мовами

Кожне ключове слово заноситься в окремий рядок.

!!! Не допускається занесення всіх ключових слів у один рядок через кому.



У більшості випадків дані поля не заповнюються



Завантажити файл публікації

Вимоги до файлів:
1) Назва файлу повинна складатися з прізвища автора та одного з ключових слів 

документу, написаних латиницею (або англійською) без пробілів

2) Розмір файлу не повинен перевищувати 5 МБ

3) Текстові  файли повинні бути у форматі pdf, посимвольно розпізнані.
!!! Скановані версії недопустимі!

4) В кінці тексту файлу повинен бути продубльований  
бібліографічний опис документу

1 2 3



Перевірити введену інформацію, у разі необхідності - виправити



Дати згоду на ліцензію



А Ви хочете, щоб Ваші статті, презентації, дисертації, тези, звіти 
про дослідження, навчальні матеріали зберігалися в 

надійному місці?

Ви прагнете поділитися власними доробками з Вашими 
колегами в усьому світі?

Ви хочете впливати на індекс цитування Ваших статей?

Якщо так, то саме Ваші публікації обов’язково повинні бути 
в інституційному Репозитарії!

Реєструйтеся та архівуйте 
свої праці в репозитарії СумДУ!

Підтримуйте позицію відкритого доступу разом з нами!

Це зручно, просто, доступно, престижно!



Центральна бібліотека
Віртуальний читальний зал
2 поверх, к. 213
тел. (0542) 687-820
e-mail: library@sumdu.edu.ua

У разі виникнення запитань –
звертайтеся до адміністратора 

репозитарія СумДУ:


