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Відкритий доступ до результатів наукових
досліджень

Будапештська ініціатива «Відкритий доступ» (Будапешт 
ініціатива відкритого доступу).

Берлінська декларація про відкритий доступ до наукових і 
гуманітарних знань (Відкритий доступ до знань у природничих і 
гуманітарних науках).

Відкритий доступ - це право користувача читати, вивантажувати, 
копіювати, поширювати, друкувати, здійснювати пошук або
проставляти гіперзв'язки до повного тексту статей.



 Для авторів, науковців
 більш широке розповсюдження та вплив їхніх робіт = 

більше цитування = науковий авторитет

 Для науково-освітніх організацій
 авторитет, престиж у науковому світі = рейтинги

 нові можливості управління науковою комунікацією 
організації

 Для видавців
 ширша присутність та видимість видання = більше

цитування = підвищення імпакт-фактору

Переваги відкритого доступу



Два шляхи відкритого доступу

архіви (репозитарії) 
відкритого доступу -
самоархівування

журнали відкритого
доступу - нова 
фінансова модель

«Gold road»



Реалізація відкритого доступу

Репозитарій – сховище даних, організованих у файли, що 
доступні для подальшого розповсюдження у мережі. 

Інституційний репозитарій відкритого доступу – публічно 
доступні архіви наукових, дослідницьких і навчальних 
організацій, в яких члени спільноти розміщують свої 
опубліковані і підготовлені до друку публікації та інші 
матеріали науково-дослідної і науково-організаційної 
діяльності.



Архіви (репозитарії) відкритого доступу

 Основні завдання
 Забезпечити вільний доступ до наукових матеріалів

 Забезпечити їх архівування та збереження на 
довготривалій основі

 Гарантувати незмінність е-публікації

 Забезпечити можливість обміну метаданими



Самоархівування — розміщення копії цифрового 
документа в Internet з метою забезпечення відкритого
доступу до нього.

!!! НЕ самвидав

Публіковані матеріали
статті матеріали конференцій тощо



Підвищення видимості

Прямі посилання WWW, e-mail, IM

OAI Protocol for 
Metadata Harvesting

OAIster, citebase, RDA, 
OpenDOAR

Пошукові машини Google Scholar, Yahoo, 
Яndex, …



Реєстр репозитаріїв відкритого доступу
http://roar.eprints.org/



Реєстр репозитаріїв відкритого доступу ROAR 
(Registry of Open Access Repositories) 

1 США 744

2 Великобританія 255

3 Германія 216

4 Японія 202

5 Іспанія 168

6 Бразілія 150

7 Польща 115

8 Індія 109

9 Франція 93

10 Канада 90

10 Китай 90

10 Італія 90

13 Австралія 86

14 Тайвань 80

15 Україна 77

16 Індонезія 76

17 Швеція 74

18 Норвегія 59

19 Португалія 59

20 Турція 56



Інституційні репозитарії України

За даними Ranking Web of Repositories



Система пошуку у відкритих архівах України
http://oai.org.ua/



Електронна бібліотека України
http://elibukr.org



Учасники проекту ELibUkr



Учасники проекту ELibUkr



Програмне забезпечення репозитарію

E-prints, Dspace

Файлові формати

для текста - Adobe PDF/ Microsoft Word;

для презентацій - Microsoft PowerPoint;

для таблиць - Microsoft Excel;

для зображень - JPEG, GIF;

для аудіо - MP3;

для відео – AVI. 



Інституційний репозитарійУманськогоНУС
http://lib.udau.edu.ua/



UNUH RR
структура (на стадії формування)

Автореферати дисертацій 
Дисертації 
Матеріали конференцій 
Наукова бібліотека 
Періодичні видання УНУС 

◦ Збірник наукових праць Уманського 
національного університету 
садівництва 

◦ Збірники студентських наукових 
праць 

◦ Університетські вісті 
Регламентуючі документи 

◦ Вступна кампанія
◦ Державні закупівлі 
◦ Накази
◦ Положення 
◦ Репозитарій УНУС 

Факультет агрономії 

◦ Кафедра агрохімії і ґрунтознавства 
◦ Кафедра генетики, селекції рослин 

та біотехнології 
◦ Кафедра загального землеробства 
◦ Кафедра рослинництва 
◦ Кафедра хімії 

Факультет економіки і 
підприємництва 

◦ Кафедра економіки 
◦ Кафедра економічної кібернетики та 

інформаційних систем 
◦ Навчально-методичне забезпечення 

кафедри 
◦ Наукові матеріали кафедри 
◦ Пробна колекція для внесення матеріалів 

◦ Кафедра економічної теорії 
◦ Кафедра маркетингу 
◦ Кафедра обліку і аудиту 
◦ Кафедра фінансів і кредиту

тощо 



Для користувача

Як розмістити свій матеріал ?

1. Бібліографічні дані про публікацію

2. http://lib.udau.edu.ua/

3. Реєстрація

4. Заповнення полів, приєднання файлу (ів)

http://lib.udau.edu.ua/


Зміст архівів

В архівах розміщуються:

 всі типи матеріалів: робочі версії; версії, подані до 
друку; версії, прийняті в друк; опублікування версії;

 всі види цифрового матеріалу (наприклад, текстові
файли або звукові файли, або відеофайли).



публікації

Статті
◦ Гринчак О. В. Механізм управління складом та структурою 

агропромислового кластера / О. В. Гринчак, О. Х. Давлетханова, Л. В. 
Михайлишина // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський
національний економічний університет. – Тернопіль : Видавничо-
поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка». – 2012. – Вип. 11. – Ч.4. –
С. 51-55.

Статті
◦ Гринчак О. В. Механізм управління складом та структурою 

агропромислового кластера / О. В. Гринчак, О. Х. Давлетханова, Л. В. 
Михайлишина // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський
національний економічний університет. – Тернопіль : Видавничо-
поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка». – 2012. – Вип. 11. – Ч.4. –
С. 51-55.

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/254


Для адміністратора розділу

 Основні можливості адміністратора розділу
 може рецензувати матеріал, що надходить в розділ 

(відхилити, прийняти, змінювати метадані на 
матеріал, але не самий матеріал);

 може видалити внесений матеріал;

 може переміщувати матеріал в інший свій розділ чи 
зібрання;

 може створювати/видаляти в своєму розділі нові 
підрозділи та зібрання тощо.



Процес рецензування розділу у Dspace

А 2.1

А 2.2

Створити завдання 

для рецензування

Система Dspace

Матеріал 
для 

рецензув
ання

Прийняти завдання

Рецензент

Завдання

Інструкція для 
рецензента

Завдання 
прийнято



Процес рецензування розділу у Dspace

А 2.3

А 2.4

Рецензувати матеріал 

(перевірити метадані, 
прийняти/відхилити 

матеріал)

Рецензент

Завдання 
прийнято

Інструкція для 
рецензента

Відправити автору 

лист з результатами
рецензування

Система Dspace

Матеріал у відкритому доступі/
або матеріал не прийнято

Матеріал 
прийнято/відхилено

Лист 



Документація

На сторінці ІОЦ сайту Уманського НУС.

 Положення*

 Ліцензійна угода*

 Dspace Інструкція адміністратора розділу (колекції).pdf

 Dspace Інструкція користувача.pdf

* знаходиться на етапі рецензування



Контактна інформація

ІОЦ
◦ тел. 3-32-23

◦ itc@udau.edu.ua

Адміністратори
◦ Попелнуха Костянтин Михайлович

◦ (099) 309-7095

◦ arhivunus@yandex.ua

◦ Дудар Юлія Павлівна
◦ (097) 698-0053



Дякую за увагу!


