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Сприяння електронній трансформації  
України 

Мета та цілі проекту 
 

 Учасники 
 

Основні напрямки (успіхи та проблеми; 
статистика) 



Сприяння електронній трансформації  
України 

Мета проекту  
   Забезпечення доступу для академічної спільноти 

України до світового інформаційного 
середовища шляхом створення Центрів Знань в 
університетах України. 



Сприяння електронній трансформації  
України 

Цілі проекту  
 Якісне інформаційне забезпечення розвитку науки 

та освіти в Україні через організацію доступу  до 
світових інформаційних ресурсів 

 
 Інтеграція української академічної спільноти до 

світової через створення та організацію онлайнового 
вільного  доступу до власних наукових та освітніх 
ресурсів  

 





Сприяння електронній трансформації  
України 

Географія проекту 
ВолНУ 

СумДУ 

УАБС 

НаУКМА 

ТНТУ 

ХНУ 

ДонНТУ 

ТавНУ 

ЧНУ 

ХНУРЕ 

СевНТУ 

ЛННБ 

ОНУ 

ЗНУ 



Передплата наукових е-ресурсів  
 Тестові доступи до е-ресурсів   
 Створення власних ресурсів (OA) 
 Тренінги, навчання, семінари, конференції  
Популяризація проекту та приєднання нових 

учасників 
Портал як єдина точка доступу та управління 
 Залучення коштів 

Сприяння електронній трансформації  
України 



http://www.elibukr.org/  

http://www.elibukr.org/


Передплачені бази даних – 53 (39 – за проектом) 
 
 

Сприяння електронній трансформації  
України 

http://www.iop.org/


Сприяння електронній трансформації  
України 



Сприяння електронній трансформації  
України 

Статистика використання 

 



Сприяння електронній трансформації  
України 



 Відкриті ресурси – бл. 100 
     
 
 

Сприяння електронній трансформації  
України 



 
Сприяння електронній трансформації  

України 

 Доступ до наукових ресурсів (передплачених та 
відкритих) - http://www.elibukr.org/  
 Сервіс A-Z  
Перелік баз даних 
 Тематичні сторінки 
 Авторизований доступ 

 

http://www.elibukr.org/


 
Сприяння електронній трансформації  

України 

 CUFTS Journal Database (CJDB) ReSeacher (FOSS) 
 Сервіс управління електронними ресурсами 

 

 Інтегрована база даних журналів (A-Z) 
 

 Link resolving 
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України 
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України  

  Алфавітний перелік баз даних 
 



Сприяння електронній трансформації  
України  

  Алфавітний перелік баз даних 
 



Сприяння електронній трансформації  
України  

  Тематичні сторінки 
 



 
Сприяння електронній трансформації  

України  
 Авторизований доступ до передплачених ресурсів  

 Active Directory 
Окремі директорії на сервері для кожного університету 
 Адміністратори від університетів 
 Авторизовані користувачі (логін/пароль) 

 Easy Proxy, Shibboleth 
 Переговори з постачальниками про можливість 

віддаленого доступу через портал ELibUkr 
 Реєстрація української федерації Shibboleth 



Сприяння електронній трансформації  
України 

Тестові доступи 
 Всього станом на 27.01.2011 – 73 баз даних 
 2009 – 34 бази даних 
 2010 – 37 баз даних 
 2011 – 1  



Сприяння електронній трансформації  
України 

Передплата за результатами тестових доступів 
 Oxford University Press – ХНУ, ЧНУ, НаУКМА 
 Royal Society of Chemistry – ХНУ, НаУКМА 
 LexisNexis® Academic - НаУКМА 
 ЦУЛ - СумДУ, ХНУ, ВолНУ, НаУКМА, ТНТУ, ТавНТУ, 

СевНТУ 
 ProQuest Dissertations & Theses – ДонНТУ 
 JSTORE – НаУКМА 
 SocINDEX with Full Text (EBSCO) – НаУКМА 
 Health Policy Reference Center (EBSCO) – НаУКМА  
 Humanities International Complete (EBSCO) – НаУКМА 
 Environment Complete (EBSCO) – НаУКМА 
 EconLit with Full Text (EBSCO) – НаУКМА  

 
 



Сприяння електронній трансформації  
України 

Електронна доставка документів 
 2009 – 127 статей (НаУКМА -124…)  
 2010 – 267 (НаУКМА – 126) 
 2011 – 11 (ТавНУ – 10) 

 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTeffzr11LlHQAnwyJzbkF;_ylu=X3oDMTBpdnJhMHUzBHBvcwMxBHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1lsdhtcbi/EXP=1264517491/**http%3A//images.search.yahoo.com/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253D%2525D0%2525B3%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D0%2525B7%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2526ei%253Dutf-8%2526fr%253Dyfp-t-701%26w=1024%26h=768%26imgurl=www.wallpaper.onru.ru%252Fimages%252Fwp%252F2009%252F06%252F18%252F19492.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.wallpaper.onru.ru%252Fwallpaper%252Fopen%252F19492.html%26size=174k%26name=19492%2Bjpg%26p=%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BA%26oid=a49b1722ec799986%26fr2=%26no=1%26tt=100188%26sigr=11mrmikvl%26sigi=11k6bd4k8%26sigb=13laikqv9
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Сприяння електронній трансформації  
України 

Україна - світу  
 Створення та розповсюдження власних ресурсів 

університетських спільнот України через систему 
університетських репозитаріїв та відкритих 
електронних журналів з метою інтеграції у світову 
академічну спільноту 

 Інституційні репозитарії  
 Всього у світі – бл. 2 000 (25 січня 2011)  

DOAR – 1850 
 ROAR – 2105  

 Україна – 19  

 



Сприяння електронній трансформації  
України 

Інституційні репозитарії учасників ELibUkr 
 eKMAIR – Електронний архів Національного університету «Києво-

Могилянська академія» 
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/  
  eKhNUIR - Електронний архів Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна 
http://dspace.univer.kharkov.ua/?locale=uk 
 eSSUIR - Електронний архів Сумського державного університету  
http://essuir.sumdu.edu.ua/?locale=uk  
 ELARTU - Інституційний репозитарій ТНТУ 
http://dspace.tstu.edu.ua/   
 eSevNTUIR – Репозитарій Севастопольського національного технічного 

університету 
http://sevntu.com.ua/jspui/  
 eDonNTUR – Електронний архів Донецького Національного технічного 

університету  
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/  
 В розробці: ЧНУ, УАБС, ТавНУ 

 

 

http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/
http://dspace.univer.kharkov.ua/?locale=uk
http://essuir.sumdu.edu.ua/?locale=uk
http://dspace.tstu.edu.ua/
http://sevntu.com.ua/jspui/
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/
http://sevntu.com.ua/jspui/
http://sevntu.com.ua/jspui/


http://repositories.webometrics.info/index.html  
 

 1184 – репозитарії 
 
  eKhNUIR - Електронний архів Харківського національного 

університету – 642  
 
 eKMAIR – Електронний архів Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» - 758  
 
 ELARTU - Інституційний репозитарій ТНТУ – 882  

 
 

 
 

http://repositories.webometrics.info/index.html
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України 

ELibUkr-OA - мультидисциплінарний відкритий 
електронний архів  http://oa.elibukr.org/  
 

http://oa.elibukr.org/
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України 

ELibUkr-OA - мультидисциплінарний відкритий 
електронний архів  http://oa.elibukr.org/  

 Накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує 
довготривалий, постійний та надійний доступ до 
результатів досліджень (статті, навчальні матеріали, 
презентації тощо) українських науковців.  
 

 Пропонується через портал проекту ELibUkr, для 
науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, 
наукових співробітників університетів чи будь-яких інших 
наукових інституцій України, які не підтримують власного 
(інституційного) відкритого електронного архіву. 
 

 Започатковано за сприяння проекту ELibUkr та 
Міжнародного Фонду «Відродження». 
 

http://oa.elibukr.org/
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ELibUkr-OA 
 25 зареєстрованих спільнот 

 23 інституції 
 Роботи окремих науковців 
 Розсекречені матеріали з Галузевого Державного Архіву СБУ 

 27 депозиторів 
 49 авторів 
 564 архівованих примірники 
 Статистика (квітень-грудень 2010) 

 Візитів – 1761 
 Візиторів - 1011  
 Переглядів сторінок – 22 298  
 Переглядів примірників – 15 300 
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України 

 Тренінги, навчання, семінари для користувачів 



Сприяння електронній трансформації  
України 

Просування проекту ELibUkr 
 Презентації проекту на конференціях та науково-

практичних семінарах “Крим-2009”, “Крим-2010”, 
Севастополь, Рига, Санкт-Петербург, Бєлгород, 
Харків, Чернівці, Донецьк, Київ… 

 На методичних фахових зібраннях  
 В університетах-учасниках 
 В благодійних організаціях та комерційних фірмах 
 В уряді України 
 Співпраця з іншими проектами (Бібліоміст, UEPLAC) 
 Публікації – 92  

 
 
 



 
Дякую!  

ELibUkr - Сприяння електронній 
трансформації  України 

      Приєднуйтесь! 
Оксана Бруй – bruy@ukma.kiev.ua 

mailto:bruy@ukma.kiev.ua
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