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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Електронний репозитарій Луганського національного аграрного 

університету (далі – ЛНАУ) був створений у 2020 році та діє на підставі 

Положення про електронний репозитарій ЛНАУ, затвердженого Вченою 

радою ЛНАУ 24 грудня 2019 р., введеного в дію наказом № 01-04/018 від 

25.01.2020 р. 

Електронний репозитарій ЛНАУ – це електронний архів, який 

накопичує, систематизує, зберігає та забезпечує довготривалий відкритий 

доступ до творів (окрім творів, що містять державну, корпоративну, приватну 

таємницю, про що є відповідний акт), які створені педагогічними, науково-

педагогічними працівниками, співробітниками, здобувачами вищої освіти у 

Луганському національному агарному університеті. 

Електронний репозитарій створений на базі платформи DSpace розробки 

Масачусетського технологічного інституту, яка підтримує протокол обміну 

метаданими OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata 

Harvesting). 

Електронний репозитарій функціонує відповідно до чинної 

міжнародної, національної та внутрішньоуніверситетської нормативної бази. 

Метою та завданнями Електронного репозитарію є: 

– сприяти поширенню інформації про науковий (літературний, художній 

тощо) потенціал працівників та здобувачів університету у мережі Інтернет тп 

міжнародних рейтингах присутності університету у світовій мережі; 

–  сприяння збільшенню цитування творів спіробітників та здобувачів 

університету, налагодженню професійних контактів з університетським 

співтовариством; 

– забезпечення місця і способу централізованого довготривалого 

зберігання в електронному вигляді повних текстів творів; 

– створення надійної і доступної системи обліку публікацій наукових 

робіт співробітників та здобувачів університету. 

Функції Електронного репозитарію ЛНАУ: 

– навчальна, спрямована на сприяння навчальному процесу через 

поширення наукових та навчальних творів; 

– наукова, спрямована на сприяння науково-дослідному процесу; 

– поповнення бібліотечного фонду оригінальними електронними 

документами та електронними копіями друкованих праць та їх збереження. 

Електронний репозитарій ЛНАУ є універсальним за змістом науковим 

та навчальним зібранням та складається з таких колекцій: дисертації та 

автореферати, матеріали конференцій, навчальні видання, наукові статті, 

патенти на винаходи та авторські свідоцтва, неопубліковані матеріалі, у тому 

числі кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти. Твори, розміщені у 

Електронному репозитарії, знаходяться у вільному доступі, якщо не вказано 

інше. 
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ПОШУК ТА ТВОРІВ У ЕЛЕКТРОННОМУ РЕПОЗИТАРІЇ ЛНАУ 

 

1. Натиснути на посиланням: http://176.101.220.8:8080/xmlui/, або відсканувати 

QR-код: 

 
2. Відкриється стартова сторінка репозитарію: 

 

 
 

http://176.101.220.8:8080/xmlui/
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3. У розділі «Просмотр» вибрати параметри перегляду за розділами 

(Сообщества&Коллекции), датою додавання, автором, назвою, темою 

(ключовими словами): 

 

У подальшому приклади подаються за розділом 

«Сообщества&Коллекции». 
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4. У розділі «Просмотр» обрати пункт «Сообщества&Коллекции». 

Відкривається сторінка з наявними колекціями репозитарію: 

 

 

 

5. Обрати потрібну колекцію із запропонованих, наприклад «Наукові 

статті у фахових виданнях України»: 
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6. Відкриється перелік усіх статей, розміщених у колекції: 

 

 

7. Для перегляду повного переліку статей необхідно проскролити сторінку 

до кінця та натиснути кнопку View more: 
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8. У подальшому натискати кнопку «Следующая страница» у верхньому та 

нижньому правому сторінки: 

 

9. У разі потреби пошуку конкретної статті, можна скористатися  

додатковими параметрами, які вказані у верхній частині сторінки: Дата 

публикации, Автор, Название, Тема: 
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Увага! Пошук за параметрами, вказаними у пунктах 9.1.1–9.3.1 є 

аналогічним пошуку у розділах репозитарію, вказаними у п.3. 

 

9.1.1 Пошук за датою публікації. Пошук здійснюється за датою видання 

матеріалу, а результати пошуку сортуються та кількома параметрами: 

датою публікації, порядку збільшення або зменшення року, та 

кількістю результатів пошуку, які виводяться на одній сторінці (макс. 

100): 

Необхідно ввести потрібні параметри пошуку та натиснути кнопку 

«Перейти». Після цього відкривається список матеріалів, в яких є збіги: 
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9.1.2. Після знаходження потрібного матеріалу треба натиснути на його 

назву, виділену синім кольором. Після цього відкривається картка 

матеріалу:  

 

9.1.3. Кнопка «Показать полную информацию» відкриває усі метадані 

матеріалу та його бібліографічний опис: 
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9.1.4. Кнопка «Посмотреть/Открыть» дозволяє відкрити або скачати 

матеріал (операція залежить від налаштувань вашого Інтернет-

браузера).  Усі матеріали розміщені у вигляді файлів, розрахованих 

на читання поширеними комп’ютерними програмами та мають 

розширення *.pdf, *doc, *.mp3, *.rar, *.zip, *.ppt та ін. 

 

9.2. Пошук за автором. Після входу у необхідну колекцію, натиснути 

кнопку «Автор» у верхній частині сторінки, що відкриває перелік усіх 

авторів у алфавітному порядку. Увага! Прізвище, імені та по-

батькові авторів вказані українською мовою, незалежно від мови 

матеріалу конкретного автора, що полегшує пошук та 

класифікацію матеріалів: 

 

9.2.1. Додаткові параметри та порядок перегляду та пошуку аналогічні 

пошуку за датою публікації та відповідають пунктам 9.1.1 – 9.1.4. 
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9.3. Пошук за назвою. Після входу у необхідну колекцію, натиснути 

кнопку «Название» у верхній частині сторінки, що відкриває перелік 

усіх статей в алфавітному порядку, спочатку латиницею, потім 

кирилицею. Увага! Назви матеріалів подаються мовою оригіналу: 

9.3.1 Додаткові параметри та порядок перегляду та пошуку аналогічні 

пошуку за датою публікації та відповідають пунктам 9.1.1 – 9.1.4. 

 

9.4. Пошук за темою. Після входу у необхідну колекцію, натиснути 

кнопку «Тема» у верхній частині сторінки, що відкриває перелік усіх 

тем в алфавітному порядку, спочатку латиницею, потім кирилицею. 

Пошук за темою є аналогічним пошуку за ключовими словами, які 

розкривають зміст матеріалу та залежать від його спеціалізації. Увага! 

Теми (ключові слова) подаються українською мовою, незалежно 

від мови оригіналу матеріалу, окрім спеціальної термінології: 
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Після введення пошукового параметру відкривається список тем та їх 

кількість у порядку зростання або зменшення: 

 

Після натискання на тему-результат пошуку відкривається список матеріалів, 

де зазначено таку тему: 



13 

 

 

9.3.1 9.4.1.  Додаткові параметри та порядок перегляду та пошуку аналогічні 

пошуку за датою публікації та відповідають пунктам 9.1.1 – 9.1.4. 
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Міністерство освіти і науки України 
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