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• Про ELibUkr-OA (призначення, мета, завдання, 
реєстрація)

• Управління, політики, структура, 
• Поточний стан
• Розсекречені матеріали з Галузевого Державного 

Архіву СБУ 
• Статистичні показники

• Завдання на подальше  
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Мультидисциплінарний 

Відкритий електронний архів

пропонується через портал проекту ELibUkr, для 
науковців, викладачів, докторантів, аспірантів та 

наукових співробітників університетів чи будь-яких 
інших наукових інституцій України, які не підтримують 

власного (інституційного) відкритого електронного 
архіву



Мета ELibUkr-OA 

• Шляхом створення, збереження та надання вільного 
доступу до результатів досліджень українських учених 
сприяти розвитку науки та освіти України та її 
інтеграції до світової. 

• Спонукати українську інформаційну, наукову та 
освітню спільноту до активних дій та кооперації в 
напрямку вільного поширення (доступу) до наукових 
інформаційних ресурсів, задля соціальної 
трансформації ролі науки у сучасному суспільстві. 



Завдання ELibUkr-OA

• Створення організаційної, технічної, інформаційної 
інфраструктури відкритого електронного архіву для 
розвитку та поширення наукових публікацій у відкритому 
доступі

• Накопичення, збереження, розповсюдження та 
забезпечення довготривалого, постійного та надійного 
відкритого доступу до результатів наукових досліджень 
українських вчених

• Збільшення впливу наукових досліджень в академічній 
спільноті світу  та сприяння залученню результатів 
досліджень України в науковий обіг 

• Створення середовища, що дозволяє українським 
науковцям легко розміщати наукові дослідження в 
електронній формі в надійний та добре організований 
архів та забезпечує відкритий доступ до їхніх наукових 
досліджень



Реєстрація до ELibUkr-OA

• Із порталу 

    проекту ELibUkr

• Із першої сторінки 

     архіву ELibUkr-OA



Функція “перенаправлення”
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• Розміщення – портал ELibUkr

• Програмне забезпечення – Dspace

• Реєстрація – DOAR, ROAR, SSM

• Розробка технологічних схем та політик, опис бізнес-
процесів 

 



Управління ELibUkr-OA

• Загальне управління ELibUkr-OA здійснює  
Координаційна рада, до якої входять члени Виконавчої 
ради ELibUkr та адміністратор ELibUkr-OA.

• Координаційна рада: Методична та організаційна 
підтримка - усі важливі та суперечливі питання щодо 
розвитку, змін тощо щодо ELibUkr-OA.

• Засідання Координаційної ради  - не рідше одного разу 
на рік. 

• Технічну та програмну підтримку, працездатність 
програмних засобів забезпечує  Технічний директор 
проекту ELibUkr 



Загальні принципи розміщення

• Інституція, до якої належить автор, не підтримує власний відкритий 
електронний архів.

• Робота повинна мати науковий, освітній чи дослідницький характер 
(детальніше дивись.

• Розміщувати власні робити в ELibUkr-OA  можуть зареєстровані 
користувачі. 

• Робота може бути розміщена в ELibUkr-OA як самим автором 
(самоархівування), так і іншою особою за дорученням автора. 

• Для кращого забезпечення довготермінового зберігання робота має бути 
подана у цифровій формі в одному із форматів, рекомендованих у Політиці 
щодо форматів 

• Копії матеріалів, що розміщені в  ELibUkr-OA,  можуть бути відтворені, 
представлені чи передані третій стороні та збережені в базах даних у будь-
якому форматі та на будь-якому носії з некомерційною метою без 
попереднього узгодження



Політики ELibUkr-OA

• Політика щодо колекції та даних 
• Політика щодо змісту

• Політика щодо форматів
• Політика щодо метаданих
• Політика щодо розміщення, депозиторів, якості та 

авторського права
• Політика щодо відкликання матеріалів



Структура

• ELibUkr-OA представлений через спільноти. 
• Як спільнота в ELibUkr-OA може бути представлена будь-яка 

наукова, освітня чи дослідницька інституція.
• Нова спільнота створюється за запитом представника певної 

інституції після його реєстрації як депозитора ELibUkr-OA. 
• Для представлення робіт окремих осіб, які не належать до 

певної інституції, але продукують наукові роботи, в ELibUkr-OA 
організована спільнота «Роботи окремих науковців»

• Кожна спільнота всередині себе може поділятися на підрозділи 
(наприклад, у спільнотах університету може бути підрозділяння 
на факультети), які в свою чергу, поділяються на колекції 
(зазвичай, колекції виділяються за типом матеріалу, наприклад, 
статті, матеріали конференцій, навчальні матеріали, тощо). 



Спільноти та користувачі ELibUkr-OA

• 24 зареєстрована спільнота
• 22 – інституції

• Роботи окремих науковців
• Розсекречені матеріали з Галузевого Державного 

Архіву СБУ
• 26 депозиторів
• 48 авторів





Матеріали в ELibUkr-OA (10.10.2010)

• 543 примірники всього

• Розсекречені матеріали з Галузевого Державного 
Архіву СБУ - 495



Розсекречені матеріали з Галузевого 
Державного Архіву СБУ



ELibUkr-OA - http://oa.elibukr.org/ 

10.10.2010 17.11.2010

Архівовано 
примірників

304 543

Переглядів 
(будь-яких 
елементів) 

133 635 213 416 

Переглядів 
примірників

2 484 6 411 



Топ-10 статей
Назва/Автор Кількість 

завантажень

Інородці в Російській імперії: номінативний аспект (Павлюк, Андрій Миколайович) 
(1984/232) 

83

Планета Любовь. Основы единой теории Поля (Єрмаков, Олег Володимирович) 
(1984/70)

80

Потерянний Рай: Мир в Луне (Єрмаков, Олег Володимирович) (1984/55) 79

Концептуальні основи регресивно-динамічного оподаткування (Педько, Андрій) 
(1984/242)

77

Етапи формування правового поля діяльності неурядових організацій осіб з 
обмеженими можливостями на прикладі Закону України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні» 1991–2009 рр. (Мойса, Богдан) (1984/61)

77

Взаимодействие электромагнитных полей и потоков заряженных частиц в 
полупроводниковых волноведущих структурах (Русанов, Андрей) (1984/258)

76

На суді історії зі злочинців знімають їхні псевдо (Крамаренко, Олександр) (1984/30
)

73

Камінь Зла. До питання про істинну суть поняття "неперервна освіта" (Єрмаков, 
Олег Володимирович) (1984/62)

69

Перемішаний світ. Болонський процес, неперервна освіта і Україна в контексті 
колізії Добра і Зла (Єрмаков, Олег Володимирович) (1984/231)

69

Папські пропозиції королівських інсиґній древньоруським князям в 11-13 
століттях. (Бак, Володимир) (1984/257)

66



Google Analitics



Google Analitics
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Google Analitics



Google Analitics



Google Analitics (1.05.2010-16.11.2010)



ELibUkr-OA - у подальшому

• Лобіювання в МОН та НАН 
• Контакти з університетами та НДІ 
• Реклама через Український науковий клуб 

(http://nauka.in.ua/), Всеукраїнську експертну мережу 
(http://www.experts.in.ua/) , Всеукраїнську Асоціацію 
науковців – випускників Програми академічних обмінів 
ім.Фулбрайта та ін.

• Публікації та виступи на конференціях



     
           ДЯКУЮ!

                   ОКСАНА БРУЙ

                                       bruy@ukma.kiev.ua 
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