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Нові можливості 
для авторів 

від інституційного 
репозитарію 

ELARTU



Інституційний репозитарій – це 
електронний архів для 

накопичення, збереження та 
забезпечення довготривалого та 
надійного відкритого доступу до 

результатів наукових досліджень, 
що проводяться в університеті



Інституційний репозитарій – 
синоніми:

• Електронна (цифрова) 
бібліотека

• Інтернет-архів



Термін “Інституційний 
репозитарій” має властиві 

ознаки:
• Архів публікацій певної організації
• Довготривале зберігання в одному 

місці
• Відкритий доступ до публікацій
• Принцип самоархівування



Документи, що регламентують 
роботу репозитарію:

• Положення про інституційний 
репозитарій ТДТУ, ухвалений Вченою 
радою Університету (протокол №5 від 
«28» квітня 2009 року);

• Наказ по Університету про роботу 
інституційного репозитарію (№ 311-01 
від 22.05.2009 р.).



Напрямки використання репозитарію

• повні електронні версії статей Вісника ТДТУ 
та Галицького економічного вісника;

• електронні версії авторефератів дисертацій, 
представлених до захисту;

• електронні версії поданих тез доповідей на 
конференції, що проводяться в університеті;

• анотовані підсумкові звіти по завершених 
науково-дослідницьких держбюджетних 
темах;

• магістерські роботи, представлені до захисту 
(реферований зміст).

    



Використання та розвиток 
репозитарію вигідне для:

• науковця;

• наукового підрозділу;

• Університету в цілому.



Для Університету:
• Підтримка наукової діяльності;

• Підвищення якості наукової комунікації;

• Підвищення рейтингу;

• Відкритий доступ до досліджень.



Оприлюднений у січні рейтинг 
університетів 

www.webometrics.info показав 
підвищення рейтингу ТНТУ:

• з 5476 місця у 2009 році 
• до 3961 місця у 2010 році. 

http://www.webometrics.info/


Rank of Universities of Ukraine



Top Repositories of Ukraine



Для наукового підрозділу:

• розповсюдження;

• зростання рівня цитування;

• тривалість та постійність;

• збереження.



Для кожного науковця

• підвищення рівня цитування;

• постійне та тривале зберігання;

• збереження авторських прав.



Вигоди для авторів
• Тривале розміщення публікацій за 

конкретними url-адресами 
• Використання посилань на публікацію у 

бібліографічних списках
• Простота знаходження власних публікацій та, 

відповідно, їх бібліографічних описів
• Використання посилання на публікацію як на  

першоджерело, нп. при редагуванні або 
створенні статті у Вікіпедії 

• Публікація є першоджерелом із 
підтвердженям пріоритету 





Створення бібліографічного 
опису у списку посилань

- Будь ласка, використовуйте цей 
ідентифікатор, щоб цитувати або 
посилатися на цей матеріал: 
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/736 

- Механіка руйнування зварних конструкцій:Курс 
лекцій. Для студентів спеціальності 7.092301 
усіх форм навчання/Укладач: Ясній П.В.-
Тернопіль:ТДТУ,2006 .-100 с.-Кафедра 
матеріалознавства 



Вигоди для авторів (продовження)

• Простота ознайомлення зацікавлених із 
публікаціями Вашого авторства (незалежно Ваш 
студент чи професор в США)

• Англомовний бібліографічний опис спрощує 
знаходження Вашої публікації, а онлайн-
перекладачі певною мірою знімають мовне 
питання

• Зростання рівня цитування
• Збереження авторського права на кожну 

конкретну публікацію



Якщо Ви розміщуєте 
публікації в інституційному 

репозитарії: 
Піднімаєте власний рейтинг як 

викладача, рейтинг кафедри, 
вебометричний рейтинг 

університету  - а отже, працюєте, 
викладаєте, займаєтеся науковою 
діяльністю у престижному закладі.



Якщо Ви розміщуєте 
публікації в інституційному 

репозитарії:
Отримуєте постійне та тривале 
зберігання власних напрацювань в 

одному місці за сталими 
url-адресами та постійний доступ 

до них – і, як наслідок, зростання 
рівня цитування  



Якщо Ви розміщуєте 
публікації в інституційному 

репозитарії:

отримуєте збереження 
авторських прав на публікації в 

репозитарії



Дякую за увагу!

http://elartu.tstu.edu.ua/

http://library.tstu.edu.ua/

lib@tu.edu.te.ua

http://elartu.tstu.edu.ua/
http://library.tstu.edu.ua/
mailto:lib@tu.edu.te.ua
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