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Figshare (http://www.figshare.org) 
універсальне сховище для збереження та надання доступу до освітніх та наукових 

матеріалів. На цій платформі можуть зберігатися як робочі варіанти (доступні для 

перегляду лише власнику), так і завершені матеріали, вільно доступні усім 

користувачам. Автор матеріалу завжди може побачити, скільки читачів ознайомилися з 

його доробком. Figshare дозволяє завантажувати файли розміром до 5 ГБ (ліміт за 

замовчуванням). Депозитори, котрі мають потребу завантажити більші за розміром 

файли, мають звернутися до служби підтримки. Усі облікові записи на Figshare мають 20 

ГБ приватного та необмежений публічний простір. Організації мають можливість  

збільшувати потрібний їм приватний простір. Сервіс дозволяє розміщувати з різних 

галузей знань різні типи матеріалів: книги, статті, тези, плакати, презентації, набори 

даних, зображення, відео/аудіо файли, програмне забезпечення тощо.  

 

Усі матеріали, які додав депозитор, він може змінювати, оновлювати, або вилучати. 

Сервіс автоматично надає матеріалам ідентифікатор цифрового об'єкта - DOI. Якщо 

депозитор не бажає оприлюднювати свій матеріал, він може зарезервувати DOI.  

 

Figshare підтримує інтеграцію з іншими інструментами, сервісами наукової комунікації - 

ORCID, Symplectic Elements, Github. Відстежується веб-ресурсом Altmetric.com, що 

дозволяє оцінити згадування, цитування розміщених матеріалів. 

 

Для того, щоб розміщувати матеріали на платформі Figshare, необхідно створити свій 

обліковий запис. 

 

 

 

 

 

http://www.figshare.org/


РЕЄСТРАЦІЯ 

Зайдіть на сайт Figshare (https://figshare.com/) і натисніть на кнопку SIGN UP в правому 

верхньому куті веб-сторінки. 

 

Заповніть усі обов'язкові поля (позначені червоною зіркою). 

Будьте уважними, коли додаєте пароль, він має містити не менше 10 символів: велику 

літеру, малі літери, цифри, якийсь особливий символ.  

Ознайомтеся та погодьтеся з умовами доступу - I agree to the Terms & Conditions та 

натисніть Sign up now. 

 

 

https://figshare.com/


Після виконання описаних вище кроків, на е-пошту, що Ви вказали, надійде лист з 

проханням підтвердити Ваш e-mail. Натисніть Activate account та увійдіть у свій 

обліковий запис. 

РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
У Вашому обліковому записі є такі розділи:  

● My data - простір, де відображатимуться усі матеріали, які Ви завантажите 

● Projects - простір для спільних досліджень. Ви можете описати дослідження, над 

яким працюєте, плануєте працювати, щоб знайти колег для співпраці  

● Collection - простір, де Ви можете упорядкувати матеріали, які Ви знайшли у 

Figshare 

● Activity - простір для співпраці. Ви можете додавати дослідників, які вже мають 

обліковий запис Figshare, або вказати електронні адреси, щоб запросити колег до 

співпраці.  

Сервіс дозволяє створювати спільноту відповідно до Ваших наукових інтересів, а також 

відстежувати, хто переглядав, коментував, чи додавав файли у спільноті. 

Розпочати розміщення матеріалів Ви можете, натиснувши Drag files to upload чи кнопку 

Upload у правому верхньому кутку екрана. 

Виберіть та завантажте потрібні файли, можна їх просто перетягнути з робочого столу у 

вікно завантаження. Максимальний розмір одного файлу, дозволеного для 

завантаження, становить 250 Мб. 

 



 

Щоб продовжити розміщення матеріалу, заповніть усі обов'язкові поля (позначені 

зеленою крапкою) інформаційної форми. 

 

 

 

 

Обов'язково вкажіть: 



● назву матеріалу 

● автора, співавторів  

● галузь знання виберіть зі списку (техніка, математика, хімія, гуманітарні науки, 

інформаційні науки тощо) 

● тип завантаження (журнальна стаття, зображення, презентація, набір даних тощо) 

● ключові слова 

● анотацію 

● ліцензію. 

Якщо ви не готові оприлюднювати свої дані, ви можете зарезервувати DOI, для цього у 

формі метаданих відповідного об'єкта (матеріалу) виберіть Reserve Digital Object 

Identifier.  

Якщо Ви хочете, щоб матеріал одразу з'явився у вільному доступі і всі охочі дослідники 

могли з ним ознайомитися, натисніть Publish. Якщо Ви поки що не готові поширювати 

матеріал, не ставте позначки біля Publish.  

Після заповнення всіх полів та перевірки вказаних даних, Ви можете зберегти зміни 

натиснувши Save changes. 

 



 

У розділі My Data Ви побачите свої завантажені файли, в яких завжди можете 

редагувати метадані. Наприклад, статус завантажених матеріалів завжди можна 

змінити, для цього натисніть на олівець біля матеріалу і зробіть потрібні виправлення.  

 

 

Для швидкого та легкого завантаження документів безпосередньо з робочого столу 

можна встановити figshare desktop uploader(http://figshare.com/tools). 

 

ПОШУК МАТЕРІАЛІВ 
З Figshare Ви можете не лише зберігати, поширювати свої матеріали, а й шукати 

результати досліджень, дослідницькі дані, що розмістили інші користувачі. Пошук 

можна здійснювати за ключовими словами, за знаннєвою категорією чи за автором. 

http://figshare.com/tools


 

Перегляньте результати пошуку, перейдіть до матеріалу, натиснувши на його назві. 

Ознайомтеся з матеріалом та додайте його до своєї колекції джерел, якщо він Вас 

зацікавив.  

 

 



Що Ви отримуєте? 

● Зручний і постійний доступ до власних матеріалів 

● Легке упорядкування потрібних знайдених матеріалів 

● Унікальний ідентифікатор DOI 

● Можливість відслідковувати метрику матеріалів, кількість читачів, завантажень, 

згадувань, цитувань тощо 

Усі користувачі figshare мають можливість додати на веб-сайт, блог, повідомлення 

електронної пошти, соціальну мережу матеріали Figshare у зручному форматі.  

Figshare – це швидкий та простий спосіб повідомити про те, хто Ви є і що Ви робите. 

 

 

 

 

 

 

За консультаціями з питань пошуку освітньої та наукової інформації та використання 

цифрових інструментів наукової комунікації на різних етапах дослідницької діяльності, 

звертайтеся до Центру інформаційної підтримки освіти та досліджень: Бібліотека КПІ, 4 

поверх, зал 4.4, +380 (44) 204-96-72, science@library.kpi.ua  

 

Інформацію про інші інструменти, сервіси наукової комунікації шукайте за посиланням 

https://www.library.kpi.ua/research/instrumenty-dlya-doslidzhen  

 

mailto:science@library.kpi.ua
https://www.library.kpi.ua/research/instrumenty-dlya-doslidzhen

