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Етапи розвитку  
 Пілотний проект: 2006 - МФВ 
 І-й етап: 2006-2007 

 Вивчення досвіду інших інституцій 
 Вибір програмного забезпечення 
 Визначення мети та завдань 
 Визначення загальних принципів та політик 
 Запуск архіву (вересень 2007) 

 ІІ-й етап: 2008 -  
 Активна пропаганда серед наукових спільнот 
 Наповнення 

 ІІI-й етап: 2009-2010 
 Перегляд та оновлення структури, політик та 

принципів роботи    
 



Мета 
 Шляхом створення, збереження та надання вільного 

доступу до наукової інформації, досліджень НаУКМА 
українській та світовій науковій спільноті - сприяти 
розвитку науки та освіти України та світу 

 
 Спонукати українську наукову, освітню та інформаційну 

спільноту до активних дій (кооперації) для вільного 
поширення (доступу) до наукових інформаційних ресурсів 
університетів, задля соціальної трансформації ролі науки 
у сучасному суспільстві 



Завдання 
 Створення  організаційної, технічної, інформаційної інфраструктури 

ІР НаУКМА – eKMAIР – для поширення наукових публікацій у 
відкритому доступі та збільшення впливу наукових досліджень 
університету (шляхом забезпечення вільного доступу та 
розширення аудиторії їхніх користувачів - науковців, студентів, 
викладачів, інформаційних працівників України та світу) 

 
 Накопичення, збереження, розповсюдження та забезпечення 

довготривалого, постійного та надійного доступу до наукових 
досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та 
студентів Університету 

 
 Забезпечення середовища, що дозволяє науковим підрозділам 

університету, співробітникам та студентам легко розміщати наукові 
дослідження в електронній формі і стимулювати та забезпечувати 
відкритий доступ до їхніх наукових досліджень   

 

 
 



 
 
 
 
 

Положення та політики 
 Доповнено та розроблено: 
 Загальні принципи розміщення матеріалів в eKMAIR 
 Політика щодо змісту 
 Політика щодо розміщення, депозиторів, якості та 

авторського права 
 Політика щодо метаданих 
 Політика щодо форматів 
 Політика щодо колекцій та даних 
 Політика щодо відкликання матеріалів 

 

Інструкція реєстрації користувача eKMAIR 
Інструкція із розміщення матеріалів в eKMAIR 
Початок роботи в eKMAIR  
 

 Структура eKMAIR 
 

 
 



Структура eKMAIR: спільноти  
Наукові підрозділи НаУКМА 
 Факультет гуманітарних наук 

 Інше 

 Матеріали конференцій, семінарів і т. п.  

 Навчальні матеріали та презентації  

 Статті  

 Факультет економічних наук  
 Факультет правничих наук  
 Факультет природничих наук  
 Факультет соціальних наук і соціальних технологій  
 Факультет інформатики  
 Загальноуніверситетська кафедра англійської мови 
 Загальноуніверситетська кафедра фізичного виховання 
 Наукова бібліотека 
 Наукові центри 



 
Структура eKMAIR: спільноти  
Представлення робіт окремих осіб 
 Роботи аспірантів та докторантів 
 Роботи випускників 
 Роботи студентів 
 Авторські роботи окремих дослідників 

 



Структура eKMAIR: спільноти  
За типом матеріалу 
 Дисертації та автореферати 
 Звіти НаУКМА та окремих підрозділів 
 Звіти з наукових досліджень 
 Бюджетні проекти  
 Міжнародний благодійний фонд відродження Києво-

Могилянської академії  
 Міжнародні проекти 

 Патенти 
 Матеріали конференцій 
 Монографії, навчальні посібники, довідники та ін. 



 
Політика НаУКМА 
 Ухвала Вченої ради НаУКМА – 30.10.2008 р.  
 Рекомендувати викладачам та співробітникам НаУКМА 

розміщення своїх наукових, дослідницьких та навчальних 
матеріалів у eKMAIR 

 
 Лист Президента МБФВ КМА та начальника науково-

дослідної частини НаУКМА – 2009 р. 
 Зобов’язати авторів розміщувати свої наукові роботи у 

eKMAIR, якщо вони здійснені за підтримки МБФВ КМА 
(роботи, які є результатом досліджень, проведених у 
рамках наукових грантів, профінансованих Фондом) 

 



Робота eKMAIR  
Загальні відомості,2010 
 URL: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/  
 Dspace - версія 1.5.2 
 Структура 

 47 спільнот; 159 колекцій 
 Наповнення 

 за дорученням 
 самоархівування 

 Статистика 
 статистика DSpace 
 Google Analytics 

 Індексація 
 ROAR 
 DOAR 
 Система пошуку у відкритих архівах України 

 Вміст 
 563 об’єкти (станом на 01.09.2010) 

 202 заархівовано з початку 2010 р. 

 
 
 

 
 

http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/


Робота eKMAIR  
Статистика. DSpace 

2010 I II III IV V VI VII VIII Всього 
Архівовано 
примірників 

16 3 4 92 33 47 7 0 202 

Потокові 
перегляди 

6474 5997 6736 5783 5058 3050 3321 1090 37 509 

Перегляди 
примірників 

6474 4011 5073 5426 4489 3350 3800 1149 33 772 

Пошукові 
запити 

399 743 1502 4513 5909 3665 2032 161 18 924 

… щодня у 2010 
 
архівовано примірників ~ 0,8  
потокових переглядів ~ 154 
переглядів примірників ~ 139 
пошукових запитів ~ 77 
 
 
 



Робота eKMAIR  
Статистика використання. Google Analytics 



 
 
 
 
 
Статистика використання. Google Analytics 



Статистика використання. Google Analytics 



Статистика використання. Google Analytics 



Координування роботи в eKMAIR 
 Розсилка повідомлень е-поштою 
 Інформаційні повідомлення – виступи на засіданнях кафедр 
 Тренінги для викладачів (персональні та групові) 
 Узгодження функціонування eKMAIR та віртуальної колекції а 

е-каталозі “Праці викладачів НаУКМА” 
 



Дякую за увагу! 
 

 
 

Наукова бібліотека 

Національного університету “Києво-Могилянська академія” 
Аліна Синицька, координатор  eKMAIR 

Інформаційно-бібліографічний відділ 

вул.Сковороди 2, Київ, 04070, Україна 

eMail: synytskaae@ukma.kiev.ua 

Тел.: +38 (044) 425 60 35 
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