
Інструкція користувача щодо використання репозиторію ЧДТУ для 

авторів 

Репозиторій ЧДТУ – електронний архів наукових публікацій Черкаського 

державного технологічного університету. 

Архів містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів та 

співробітників ЧДТУ, матеріали доповідей та конференцій, навчально-

методичну літературу, статті з наукової періодики ЧДТУ. Відкритий архів надає 

можливість для самостійного розміщення наукових праць ("самоархівування"). 

1. Реєстрація 

Користувачі, які будуть вносити матеріали в систему, повинні 

зареєструватися. Для кожного факультету створюється група користувачів, що 

можуть додавати матеріали до розділів свого факультету. Процедура реєстрації 

складається з таких кроків: 

- перейдіть на сторінку репозиторію ЧДТУ за адресою er.chdtu.edu.ua; 

- натисніть меню "Вхід" у верхньому правому куті сторінки; 

- оберіть пункт меню "Мій архів матеріалів" (рис. 1); 

- перейдіть за посиланням "Новий користувач? Зареєструйтеся!" (рис. 2); 

- вкажіть свою адресу електронної пошти (рис. 3) і натисніть кнопку 

"Зареєструватися". В результаті, ви побачите повідомлення, зображене 

на рис. 4; 

- на вказану адресу ви отримаєте повідомлення (рис. 5), в якому наявне 

посилання на сторінку, на якій потрібно вказати всі необхідні для 

реєстрації дані, включаючи пароль; 

- перейдіть за посиланням, що відправила вам система у листі; 

- введіть необхідні дані у формі (рис. 6). Будьте уважними, коректно 

вводьте своє ім’я, по батькові та прізвище, від цього будуть залежати 

ваші права на додавання матеріалів до репозиторію ЧДТУ; 

- після успішного завершення реєстрації ви побачите повідомлення, 

зображене на рис. 7. 

 

 
Рис. 1 – Перехід до профілю автора 



 

 
Рис. 2 – Перехід до реєстрації 

 

 
Рис. 3 – Введення електронної пошти 

 

 
Рис. 4 – Повідомлення про успішне відправлення листа 

 
Для завершення реєстрації у репозиторії ЧДТУ, 

будь ласка, перейдіть за наступним посиланням: 

 

  http://er.chdtu.edu.ua/register?token=03c45b47263963dbc856534ee38 

 

Якщо Вам потрібна допомога, зв’яжіться з адміністратором за 

електронною адресою repository.admin@chdtu.edu.ua чи з помічниками 

деканів з наукової роботи. 

 

 

Репозиторій ЧДТУ 

Рис. 5 – Приклад листа, отриманого при реєстрації нового автора 

 



 
Рис. 6 – Форма реєстрації 

 

 
Рис. 7 – Повідомлення про успішну реєстрацію 

 

Після реєстрації новий профіль автора перевіряється адміністратором 

репозиторію ЧДТУ (для зв’язку з адміністратором використовуйте адресу 

repository.admin@chdtu.edu.ua). Якщо профіль автора проходить перевірку, на 

вашу пошту надходить повідомлення (рис. 8) і ви отримуєте змогу додавати 

матеріали до репозиторію ЧДТУ. 

 
Ваш аккаунт додано до групи з назвою "Автори (ФІТІС)". Перевірте 

нові можливості у Вашому профілі. 

Якщо це новий аккаунт, тепер Ви можете додавати матеріали до 

репозиторію. 

 

Якщо Вам потрібна допомога, зв’яжіться з адміністратором за 

електронною адресою repository.admin@chdtu.edu.ua чи з помічниками 

деканів з наукової роботи. 

 

 

Репозиторій ЧДТУ 

Рис. 8 – Повідомлення про успішне проходження перевірки 

 

 



2. Додавання матеріалів 

Для додавання матеріалів до репозиторію ЧДТУ перейдіть до профіля 

автора (рис. 1). Перегляньте, чи не додано вже до репозиторію матеріал, який ви 

збираєтеся подавати. Для цього використовуйте поле пошуку вгорі сторінки 

репозиторію.  Якщо ні, натисніть на кнопку "Відправити новий матеріал" (рис. 

9). Оберіть необхідне зібрання і натисніть кнопку "Далі" (рис. 10). Будьте 

уважними, додавайте матеріали у відповідні зібрання. На наступному кроці 

оберіть зі списку тип матеріалу, який ви збираєтесь додати (рис. 11) і натисніть 

кнопку "Далі". Введіть необхідні метадані матеріалу (рис. 12) (у залежності від 

типу матеріалу перелік метаданих буде змінюватись). Будьте уважними:  

- прізвище, ім’я та по батькові авторів вводьте повністю без скорочень 

українською мовою (якщо автор є іноземцем, введіть прізвище, ім’я та 

по батькові такого автора мовою оригіналу); 

- якщо матеріал має співавторів, додайте їх за допомогою кнопки "Додати 

ще", що знаходиться справа від полів вводу авторів; 

- назву матеріалу вводьте мовою матеріалу. Якщо матеріал має назви на 

інших мовах, введіть їх у полі "Альтернативна назва", використовуючи 

кнопку "Додати ще" у разі, якщо матеріал має декілька альтернативних 

назв; 

- у полі "Дата публікації/випуску" обов’язковим є лише поле "Рік", інші не 

є обов’язковими; 

- у полі "Початкова сторінка" вкажіть лише початкову сторінку матеріалу 

(у збірнику тез, журналі тощо) числом (наприклад, 21). У полі "Кінцева 

сторінка" введіть лише кінцеву сторінку матеріалу числом (наприклад, 

35). 

 

  
Рис. 9 – Відправка нового матеріалу 

 

 
Рис. 10 – Вибір зібрання 



 

 
Рис. 11 – Вибір типу матеріалу 

 

  
Рис. 12 – Введення метаданих матеріалу 

 

Після введення необхідних даних натисніть кнопку "Далі". У разі, якщо ви 

забули ввести або неправильно ввели метадані матеріалу, завжди можна 

повернутися до попередніх кроків за допомогою меню, що знаходиться вгорі 

сторінки (рис. 13). 



 

 
Рис. 13 – Вибір кроку введення метаданих 

 

На наступному кроці введіть ключові слова матеріалу та анотацію (рис. 14). 

Будьте уважними, вводьте кожне ключове слово в окремому полі, 

використовуючи кнопку "Додати ще" (справа від полей введення ключових слів) 

за необхідності. Анотацію вводьте декількома мовами, використовуючи кнопку 

"Додати ще" (справа від поля введення анотації). Поля "Ключові слова" та 

"Анотація" не є обов’язковими, тож, якщо матеріал не має таких відомостей, 

залиште поля пустими. Після введення необхідних даних, натисніть кнопку 

"Далі". 

 

 
Рис. 14 – Введення ключових слів та анотації матеріалу 

 

На наступному кроці завантажте файли матеріалу (рис. 15). Рекомендується 

завантаження PDF версії матеріалів. Також підтримуються й інші версії файлів 

(doc, docx, ppt, pptx тощо). Якщо матеріал не може бути розповсюджено вільно, 

ви маєте змогу пропустити поточний крок за допомогою кнопки "Пропустити 

завантаження файлів". Завантажений файл можна буде переглянути та 

перевірити на наступному кроці (рис. 16). Якщо з файлом усе гаразд, перейдіть 

до наступного кроку за допомогою кнопки "Далі". 

 



 
Рис. 15 – Додавання файлу матеріалу 

 

 
Рис. 16 – Відомості про завантажений файл 

 

На наступному кроці перевірте введені дані (рис. 17). У випадку помилок 

перейдіть до відповідного кроку (за допомогою кнопки "Правка" біля 

відповідного блоку) та внесіть зміни. Якщо все введено правильно, перейдіть до 

наступного кроку за допомогою кнопки "Далі". 

 

 



 
Рис. 17 – Перевірка введених даних матеріалу 

 

На будь-якому з попередніх кроків, ви маєте змогу перервати введення 

матеріалу за допомогою кнопки "Відміна & Зберегти". У такому разі, введені 

метадані матеріалу збережуться та будуть доступні для правки у вашому архіві 

матеріалів (рис. 18). Ви можете повернутись до введення такого матеріалу у 

будь-який час. Також ви можете вилучити такий матеріал. 

 



  
Рис. 18 – Незавершений матеріал 

 

На останньому кроці (рис. 19) уважно прочитайте текст договору з 

авторами. У випадку, якщо ви з ним погоджуєтесь, натисніть кнопку "Я даю 

згоду на цю ліцензію". У випадку натиснення кнопки "Я не даю згоду на цю 

ліцензію" матеріал буде збережено в вашому архіві електронних матеріалів і не 

відправлено до репозиторію ЧДТУ. Ви зможете дати згоду на договір пізніше. 

 

 
Рис. 19 – Текст згоди з авторами 



Якщо ви погоджуєтесь з договором з авторами, ваш матеріал буде 

відправлено до репозиторію ЧДТУ (рис. 20). Він стане доступним у репозиторії 

після проходження процедури рецензування. Ви отримаєте повідомлення 

електронною поштою, як тільки ваш матеріал буде прийнято в зібрання або якщо 

з якихось причин виникла проблема з відправкою. У випадку, коли рецензент 

відхилив ваш матеріал, ви маєте змогу відредагувати його відповідно до 

зауважень рецензента (зауваження будуть присутні у листі, що надійде вам за 

результатами рецензування) та відправити матеріал на рецензування повторно. 

 

 
Рис. 20 – Успішна відправка матеріалу на рецензування до репозиторію 

ЧДТУ 

 

Натиснувши кнопку "Проглянути прийняті матеріали" у вашому архіві 

електронних ресурсів (рис. 21), ви маєте змогу переглянути матеріали, що 

успішно пройшли рецензування. 

 

 
Рис. 21 – Перехід до прийнятих матеріалів 


