
   Зразок заповнення полів при депозиті НІР до сховища ЕБ та приклади часто 
вживаного неправильного заповнення

 ,  * - обов”язкові поля для заповнення        
№
п

Назва поля Правильне 
заповнення

Часто вживані 
невірні написання

                 Примітка

1.   Тип 
ресурсу

Вибрати одне 
значення із 
вказаних

Пусте поле - 
недопустимо

Якщо немає конкретно 
вказаного значення — виберіть 
Інше (наукова продукція)

2. *Завантажити Завантажити у 
форматі  PDF

Інші формати не 
бажано

Перевірити файл PDF на 
прочитання і копіювання.

3.   Назва
ресурсу

Дослідження 
проблем 
визначення понять 

ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПРОБЛЕМ 
ВИЗНАЧЕННЯ 
ПОНЯТЬ .

Заповнювати малими 
літерами укр. та анг. 
мовами
Праворуч вибрати  - Мова

4. * Анотація Брати із статті,
 у тезах вказати 
коротко суть теми

Пусте поле - 
недопустимо

Обов”язкове заповнення для 
статті, авторефератів, 
монографій, книг-укр, англ...

5. * Автор Іванюк І.В.
iivanyuk@yandex.r
u

Іванюк Ірина 
Володимирівна.
НЕ вказують Е-
адреси

У співавторах та посиланнях 
вказуються ініціали автора, 
тому для однозначності 
авторів- ліпше І.П.

6. * Наукові 
установи

Вибрати із 
запропонованого 
списку відділ Ін-ту

Пусте поле - 
недопустимо

Вказувати той відділ чи 
Лабор, за якою буде вказана 
Наукова тема.

7.  Рецензувал
ася:

 Статус:
Відмітити потрібне

У процесі публікації
та Прийнятий до 
публікації —після 
публікації необхідно 
відредагувати в ЕБ

Нерецензовані, 
Неопубліковані ресурси  з 
часом будуть видалені із 
сховища ЕБ

8.  Назва 
конференції чи 
книги 

* Місце видання:
 * Видавець:

Вказувати тільки те, 
що вимагає поле

Вказати відповідні дані .
Відкрийте праворуч ? - для 
підказки заповнення

9. * №випуску 
року:
* № загал. 
вип.журн. :

 5

31

Ставлять рік 
видання, а не № 
випуску рес.  роком 
видання

Ці поля актуальні для ІР надр 
у Фаховому електрон. 
виданні та електрон.Журналі

10. * Ключові 
слова

Вказуються 
обов”язково

Укр та англ 
написання ставити в 
різних полях

Ключові слова необхідні для 
Пошуку ресурсів за 
вказаними словами

11.  Класифі- 
катор

004 Комп’ютерна 
наука і технологія. 

Дуже загально 
відображено тему 
ресурсу

Вибрати кілька підрозділів, 
для відображення тематики 
ресурсу (до 4 рівнів)

12. *Наукові теми Вказати тему за 
відділом і роком 
видання ресурсу

Вказують по 2 теми Вказувати тему тільки 1 за 
роком видання ресурсу та 
відділом роботи.


