
Використання 
електронних систем 
відкритого доступу  
в НАПН України 

Спірін О.М. 
заступник директора з наукової роботи, 

Інститут інформаційних технологій  
і засобів навчання НАПН України 



Системи відкритого доступу 

Електронна бібліотека 
НАПН України,  

створена на базі системи 
 

Системи забезпечують якнайширше публікування та зручний доступ 
до результатів досліджень науковців НАПН України 

Електронне фахове видання  
Інформаційні технології  

і засоби навчання,  
створене на базі системи 

 

Локалізація, 
 науково-методичний, 

технічний супровід 
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Системи відкритого доступу 

Відкрита наукометрична 
платформа  

 

Використання систем надає можливості кількісного і якісного 
відстеження показників наукових публікацій 

Інформаційно-аналітична 
система 

 

Апробація, 
методичний супровід 

Бібліометрика  
української науки 
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Linux 

Eprints 

Irstats 

Доступ 
цілодобовий (24/7/365); 
повнотекстовий; 
різнорівневий  

Статистика 
комплексний аналіз 
завантажень ресурсів; 
ранжування наукової 
продукції; 
за темами НДР 

Електронна бібліотека НАПН України 
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Вплив на показники цитування, 
на індекс Гірша Використання 

Розповсюдження 

Оприлюднення 

ЕБ та впровадження 

    > 6400 ресурсів, 
з них 4700 – за 2014 р.  

Всього   260 тис. завантажень, 
з них > 150 тис. за 2014 рік.  

   
2013 

 
2014 

 

Значення 
 (+, –) 

 
% (+, –) 

Відвідувачі 31 тис. 48 тис. +17 тис. +155% 

Перегляди сторінок 229 тис. 990 тис. +761 тис. +432% 

Середня тривалість 
сеансу 

2,7 хв. 5,0 хв. +2,3 хв. +182% 
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ЕБ та наукометричні бази 

Ресурси електронної бібліотеки НАПН України є відкритим  
джерелом даних для наукометричних баз 6 



Бібліометрика української науки 

розглядається як джерельна база для експертного оцінювання 
результативності діяльності вчених і дослідницьких колективів  

Активніше залучення науковців до створення профілів  
у Google Scholar дозволить більш достойно представляти  

НАПН у системі «Бібліометрика української науки» 7 



ЕБ та системи антиплагіату 

Наявність відкритого ресурсу в електронній бібліотеці –  
важлива умова запобігання плагіату 

53 
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автоматизовані 
процеси 

Електронний  
макет  

Літературне 
редагування 

Подання 

Повторне 
подання 

Подвійне 
сліпе  

рецензування 

Електронне фахове видання  
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Використання платформи  
Відкритих журнальних систем 

збільшення 
реєстрації на  

100 авторів щороку 

240 тис. відвідувань 
 із 129 країн, 

13 тис. з України 

багатомовний 
інтерфейс 

опис ресурсів за 
міжнародними 
стандартами 

30 реферативних баз 
7 наукометричних 

9 місце у Топ 100 
наукових періодичних 

видань України 

Інститут психології ім. Г.С. Костюка: «Технології розвитку інтелекту» 
Інститут педагогіки: «Український педагогічний журнал»  10 



Журнал та ЕБ у соціальних мережах 

створено офіційну сторінку  та відкриту групу ІІТЗН 

здійснюється постійне інформування та оновлення сторінок 

використовуються блоги та особисті сторінки працівників Інституту 
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Журнал та ЕБ у соціальних мережах 

Використання електронних соціальних мереж для інформування, 
ознайомлення з напрацюваннями науковців НАПН України та  

залучення до співпраці варто вважати доцільним 

після того, як на стіні Василя Григоровича Кременя у Facebook 
було розміщено повідомлення про Електронну бібліотеку Академії,  
то кількість звернень до веб-сайту бібліотеки помітно збільшилася 
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Підсумовуючи …  

У 2014 році використання електронних систем відкритого доступу в 
Академії перебувало під особливою увагою Президії, й нині має належну 
науково-методичну та технологічну підтримку.  
На 2015 рік відповідним наказом Президента НАПН України поставлені 
чіткі й зрозумілі завдання щодо розвитку сервісів таких систем, 
консультування відповідальних осіб підвідомчих установ та проведення 
семінарів-тренінгів. 

Створенням та експериментальним впровадженням подібних систем 
обмежуватися не варто - питання подальшої надійної та ефективної 
експлуатації таких систем потребує визначення механізмів належного 
фінансового забезпечення, одним з яких може бути внутрішньо 
академічний аутсорсінг. 

13 



 http://lib.iitta.gov.ua – електронна бібліотека 
 http://journal.iitta.gov.ua – електронне видання 

http://lib.iitta.gov.ua/
http://journal.iitta.gov.ua/
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