
 

Інституційний репозитарій 
ELAKPI:  

як спільними зусиллями ми 
можемо формувати якісну 

електронну колекцію університету 
 



ELAKPI – Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ  
ім. Ігоря Сікорського - накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує 

довготривалий, постійний та надійний доступ через Інтернет до наукових та 
освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, 

студентів, аспірантів та докторантів КПІ ім. Ігоря Сікорського. 
 

 надійне збереження матеріалу 

 широке розповсюдження (розширення аудиторії користувачів)  

 стабільний URI 

 якісні метадані (підтримка протоколу обміну метаданими OAI-PMH) 

 повнотекстовий пошук  

 індексування пошуковими системами (Google Scholar) 

 збільшення цитувань 

 

 

 
  



Шляхи 
розміщення 
матеріалів в 

ELAKPI 

Самостійне 
розміщення - 

самоархівування 

Розміщення за 
дорученням 

автора 



Самостійне розміщення матеріалів в 
ELAKPI   

(самоархівування) 

Реєстрація в 
ELAKPI 

Надання 
прав 

депозитора 

Розміщення 
матеріалів в  

е-архіві 
(буферна 

зона) 

Перевірка та 
розміщення 
в ELAKPI 
(вільний 
доступ) 



Реєстрація користувача в ELAKPI 



Реєстрація користувача в ELAKPI 

На вказану Вами адресу е-пошти надійде 
автоматично генерований лист-відповідь: 



Надання прав депозитора 

elakpi@library.kpi.ua  
   тема: «самоархівування» 

 

прізвище, ім’я, по батькові 

підрозділ КПІ ім. Ігоря Сікорського (факультет/інститут, кафедра) 

посада 

телефон, e-mail 

    (студентам: необхідно додати до листа електронну копію 
рекомендації від викладача або наукового керівника) 

             

      Протягом 3-х робочих днів на вказану при реєстрації 
електронну адресу Ви отримаєте повідомлення про надання Вам 
прав на розміщення матеріалів у зібраннях вашої кафедри. 

mailto:elakpi@library.kpi.ua�


Розміщення матеріалів в ELAKPI  

Перевірте наявність Ваших публікацій в ELAKPI, 

 щоб уникнути дублювання  

 

Здійсніть 
пошук: 

Перегляд 
- Автори 



Розміщення матеріалів в ELAKPI 

Адреса е-пошти 
та пароль, які 
були задані при 
реєстрації 

Авторизуйтесь в системі: 



Розміщення матеріалів в ELAKPI 

Оберіть 
зібрання, що 
відповідає 
типу публікації 



Розміщення матеріалів в ELAKPI  
Етап 1. Опис 

 Автори 

 Назва 

 Інша назва 

 Дата публікації 

 Видавець 

 Місце видання 

 Джерело 

 Кількість сторінок 

 Діапазон сторінок 

 Бібліографічний опис 

 Ідентифікатори 

 Вид документу 

 Мова 
 



Розміщення матеріалів в ELAKPI  

Етап 2. Опис 
  Ключові слова 

  Анотація (укр.) 

  Анотація (англ.) 

  Анотація (рос.) 

  УДК 

  Спонсори 

  Опис 

Повернутися до розміщення 
відкладеного документа:  

Мій архів електронних ресурсів 

Відкрити Правка 

Вилучити або 
відкласти 

розміщення 



Розміщення матеріалів в ELAKPI 
 

Етап 3. Файли 

Назва файлу 
• латинськими літерами, цифрами 
• без пробілів 
• коротка 
 

!Заархівовані, скановані 

файли не індексуються 
пощуковими системами і 

недоступні для 
повнотекстового пошуку 



Розміщення матеріалів в ELAKPI 
Етап 3. Файли 

ELAKPI підтримує усі файлові формати,  

в яких створено ресурси 
 

Формати, які рекомендовано для застосування при розміщенні 
матеріалів 

Матеріал Назва формату Розширення 

Текст Adobe Reader, 
Microsoft Word  

pdf, doc  

Презентація Microsoft PowerPoint ppt  

Таблиця Microsoft Excel xls 

Зображення JPEG, GIF jpeg, gif  

Аудіо WAV, МРЗ Wav, Mp3 

Відео МРЕG mpeg, mpg, mpe 



Розміщення матеріалів в ELAKPI 
Етап 4. Перевірка 

Змінити 
файл 

Повернення 
на 
попередні 
етапи 

Редагування 
метаданих 



Розміщення матеріалів в ELAKPI 

У разі незгоди з ліцензією Ваш 

матеріал як незавершене 

відправлення буде доступний 

виключно Вам на сторінці «Мій 

архів електронних ресурсів» 

Етап 5. Ліцензія  



Розміщення матеріалів в ELAKPI 

Етап 6. Виконано 

Відправка матеріалу завершена! 
Матеріал розміщено в ELAKPI (буферна зона) 



Перевірка та розміщення в ELAKPI 

 
 
  

Сповіщення щодо 
розміщення в ELAKPI 
Вашого матеріалу із 

присвоєним йому URI 

Повідомлення з причиною 
відмови та рекомендаціями 

щодо доопрацювання 

Координатор ELAKPI 

Перевірка та  
редакція метаданих 

Розміщення у 
відкритий доступ 

ELAKPI 
Відхилення 
матеріалу 



Розміщення матеріалів в ELAKPI  
за дорученням автора 

Авторський договір про передачу невиключних прав на використання 
твору (авторський ліцензійний договір) 

 

Підписання 
Авторського 

договору 

Передача 
матеріалу на 

електронному 
носії до НТБ 

Розміщення 
матеріалу в 

ELAKPI 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21030�
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/21030�


Дякую за увагу! 

Тимошенко Стелла,  

консультант Центру інформаційної 
підтримки освіти та досліджень НТБ 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

s.tymoshenko@library.kpi.ua 
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