
Інструкція користувача (вхід не виконано) 

Реєстрація 

У верхньому правому кутку екрана знаходиться кнопка "Реєстрація". 

 

Після натискання на кнопку, відкриється сторінка з формою реєстрації, в якій 

необхідно заповнити всі поля. 

Відбудеться перенаправлення на сторінку Вашого профілю, а меню сайту 

змінить свій вигляд на наступний(у кожного користувача прізвище та ініціали 

біля тексту 



"Вихід").

 

Вхід 

У верхньому правому кутку екрана знаходиться кнопка 

"Вхід".

 



Після натискання на кнопку, відкриється сторінка з формою входу на сайт. 

Увійти на сайт можна за допомогою логіна і пароля, введених при реєстрації. 

 

Заповнивши поля, слід натиснути кнопку "Вхід". Після чого Ви будете 

перенаправлені на головну сторінку сайта. 

 

Повідомити про помилку 

Якщо у ході роботи Ви виявили якусь помилку на сайті, то Ви можете 

повідомити  про неї, після чого помилку буде виправлено. 

Для того щоб повідомити про помилку, Вам необхідно натиснути кнопку 

"Повідомити про помилку", яка знаходиться внизу сторінки. 



 

Перейшовши на сторінку з формою, Вам необхідно заповнити всі поля і 

натиснути кнопку "Надіслати повідомлення". 

 



 

Інструкція користувача (вхід виконано) 

Редагування профілю 

Перш ніж розпочати роботу, необхідно заповнити дані Вашого профілю. 

Для того, щоб перейти до свого профілю на сайті, необхідно відкрити розділ 

"Особисте" у верхньому правому кутку екрану, та обрати пункт "Мій профіль". 

 

Після натискання на кнопку "Мій профіль" Ви перейдете на сторінку зі своїми 

даними. Але, поки що, даних немає, їх необхідно додати. Для цього слід 

натиснути кнопку "Редагувати", яка знаходиться одразу під Вашим ім'ям. 

 



На сторінці оновлення профілю є поля, які необхідно заповнити. Їх Ви зможете 

відредагувати в будь-який час. Заповнивши поля, слід натиснути кнопку 

"Зберегти", після чого, якщо все в порядку з введеними даними, Ви перейдете 

на сторінку перегляду свого профілю. 

 

Тепер Ваші публікації можуть бути знайдені за даними профілю. 

 

Додавання публікації 

Додавання публікацій є можливим, якщо повністю заповнені обов’язкові поля 

профілю. У противному випадку перейдіть до пункту "Редагування профілю". 

Для додавання публікацій необхідно відкрити розділ "Особисте" у верхньому 

правому кутку екрану, та обрати опцію "Мої публікації". 



 

Після переходу Ви побачите пусту сторінку, на яку будуть додаватися Ваші 

публікації. Для того, щоб додати нову публікацію, слід натиснути на кнопку 

"Додати публікацію", яка знаходиться вгорі ліворуч. 

 

Далі необхідно зробити вибір, до якого типу відноситься Ваша публікація. 



 

Натиснувши на потрібний варіант, Ви перейдете на сторінку заповнення даних. 

 

Не всі поля обов'язкові для заповнення, але якщо Ви пропустите необхідне 

поле, то після натискання кнопки "Додати", воно підсвітиться червоним 

кольором. 

При додаванні автора або редактора, коли Ви починаєте друкувати прізвище 

автора, в нижньому блоці з'явиться список можливих авторів, якщо в ньому є 

потрібний Вам автор, натисніть на його прізвище, після чого інші поля 

заповняться автоматично. 



 

Після заповнення всіх полів, слід натиснути кнопку "Додати", яка знаходиться у 

нижній частині сторінки. Натиснувши на неї, Ви перейдете на сторінку 

перегляду Ваших публікацій, де вже з'явилася щойно додана публікація. 

 

Редагувати дані про публікацію можуть усі її автори, які зареєстровані на сайті. 

Можливі випадки, коли публікацію, яку Ви хочете додати, уже додано іншим 

автором, в такому разі, при запоненні назви публікації у блоці нижче з'явиться 

посилання на публікацію, натиснувши на яке, Ви перейдете до її редагування 

(при необхідності). 



 

 

Якщо Ви бачите свою публікацію, але при натисканні на посилання з'являється 

сторінка помилка(показано нижче), отже автор, який додав публікацію на 

сайт(П.І.Б. вказано у посиланні), не вказав Вас як автора чи редактора 

публікації. Вам слід зв'язатися з одним з авторів, яких вже вказано, та 

попросити додати Вас в список авторів/редакторів. 

Пошук публікацій 

Для пошуку публікацій необхідно перейти на головну сторінку, та натиснути на 

кнопку "Переглянути перелік публікацій". 



 

Перейшовши до сторінки пошуку , Ви можете знайти потрібні публікації з числа 

тих, до яких маєте доступ. 

Для цього необхідно відкрити меню за допомогою кнопки "Форма пошуку 

публікацій", яка знаходиться у верхньому лівому кутку сторінки. 

 

У відкритому меню є параметри, за одним або кількома із яких можна 

здійснити пошук. 



 

Наприклад, необхідно знайти усі навчальні посібники. Для цього слід у полі 

"Вид публікації" обрати варіант "Навчальний посібник", і натиснути кнопку 

"Виконати пошук", яка знаходиться нижче пошукового меню.  

Після натискання  у таблиці нижче з'являться публікації, які задовольняють 

параметрам пошуку. Дізнатися детальнішу інформацію про неї можна за 

допомогою кнопки "Переглянути" у вигляді ока, яка знаходиться праворуч 

посилання про публікації. 

 

Загальну кількість знайдених публікацій можна дізнатися за написом над 

таблицею. 



 

Збереження публікацій у файл 

Зберегти обрані за допомогою форми пошуку публікації можна, натиснувши  

кнопку «Зберегти у файл» у верхній частині сторінки «Публікації». 

Зберегти усі Ваші публікації можливо за допомогою відповідної кнопки у 

розділі "Особисте" -> "Мої публікації". 

 

Після натискання на кнопку, файл з назвою "Publications" буде збережено на 

Вашому комп'ютері. 

 


