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політехніки / уклад. : В. А. Павлиш, Д. В. Федасюк, А. Г. Загородній, 

Д. О. Тарасов, А. І. Андрухів; за заг. ред. Ю. Я. Бобала. – Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2014. – 20 с. 

 

 

 

Матеріали Національного університету «Львівська політехніка» до конкурсу 

інноваційних розробок у номінації «Сучасні програми, інноваційні підходи та 

рішення для підвищення якості освіти» розкривають досвід Університету з фор-

мування концепції, впровадження та використання нових електронних комуні-

кативних засобів для забезпечення науковців, аспірантів та студентів доступом до 

наукових, навчальних та методичних документів, упровадження сучасних інфор-

маційно-комунікаційних технологій у Науково-технічній бібліотеці та створення 

електронного наукового архіву. 
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ВСТУП 

 

З метою ефективного поширення електронних ресурсів, а також під-

вищення доступності обміну науковою інформацією з 2002 р. у науковому 

середовищі сформувалась ідея масового безкоштовного розміщення мате-

ріалів наукових досліджень у мережі Інтернет. Відповідні матеріали мають 

бути вільно, безоплатно доступні для використання у наукових та навчальних 

цілях будь-якому користувачеві Інтернету. Ця ідея оформилася у вигляді 

ініціативи «Відкриті архіви» (OAI, Open Archives Initiative). 

Традиційно розглядають дві концепції розміщення матеріалів у 

відкритому доступі: 

1. Депонування – дослідники розміщують свої вже опубліковані статті на 

своїх сайтах або спеціалізованих інтернет-ресурсах (репозитаріях – від-

критому тематичному чи інституційному електронному архіві). Репозитарії 

містять й інші типи наукових та навчальних документів: дисертації, тези, 

наукові звіти, презентації, дані, зображення тощо. Депонування  також відоме 

як «зелений» шлях до відкритого доступу чи самоархівування. 

2. Публікація в журналах, що є у відкритому доступі. Всі витрати на 

створення такого журналу та організацію доступу покладаються на автора 

статті та на організацію, в якій він працює, кінцевий користувач отримує 

доступ до журналу безкоштовно.  

Як правило, спеціалізовані електронні архіви з відкритим доступом (або 

інституційні репозитарії) створюють провідні навчальні заклади та наукові 

установи для популяризації публікацій своїх дослідників та надання їм 

додаткового “сервісу” архівного збереження результатів досліджень та нав-

чальних матеріалів. 

Сьогодні кількість електронних архівів постійно зростає, як і кількість 

документів, що у них розміщуються. У міжнародних реєстрах нині налі-

чується понад 2500 відкритих електронних архівів.  

Кожен з репозитаріїв має свою редакційну політику, обмеження на окремі 

види документів, тематику, вимоги до необхідності попередньої публікації 

матеріалів у друкованих виданнях тощо. Окремі репозитарії дозволяють 

розміщення будь-яких електронних матеріалів, навчальних матеріалів, 

рефератів студентів тощо. 

Задля підтримки ініціативи «Відкриті архіви» та для надання доступу до 

наукових та навчальних праць Університету розпочато проект «Електронний 

науковий архів Національного університету «Львівська політехніка»».  
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Рис. 1. Світова тенденція зростання кількості відкритих електронних архівів  

(за 2006–2013 рр., дані OpenDOAR) 

Створення електронного наукового архіву (ЕНА) даватиме змогу: 

безперешкодно отримати доступ до наукового потенціалу у вигляді 

електронних матеріалів, що стимулюватиме читацьку ініціативу, розвиватиме 

дослідницьку діяльність; одержати наукові публікації в електронному вигляді; 

автоматизувати процес пошуку наукових публікацій; організувати механізм 

співпраці учасників проекту (бібліотекарів та вчених) з метою поширення 

наукової та навчальної інформації; популяризувати науково-дослідницьку 

роботу в Університеті.  
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ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО АРХІВУ  

 

В електронний архів наукових публікацій НТБ увійшли науково-

технічні збірники, журнали, матеріали конференцій, публікації та електронні 

документи працівників Науково-технічної бібліотеки, бібліографічні видання, 

навчальні, методичні та профорієнтаційні матеріали та багато іншого. 

Особливістю цього проекту можна вважати опцію самостійного розміщення 

наукових праць автором («самоархівування»). 

 

 

Рис. 2. Головна сторінка Електронного наукового архіву  

Національного університету «Львівська політехніка» 

Електронний науковий архів створено у Львівській політехніці у 2010 р. 

Нині ЕНА містить понад 21000 документів. Це найбільш відвідуваний 

електронний ресурс бібліотеки та електронний ресурс Університету з найбіль-

шою кількістю наукових та навчальних матеріалів у відкритому доступі.  

Архів постійно поповнюється новими документами зі збереженням 

профільного технічного напряму розвитку (близько 70 % документів архіву 

належать до публікацій у галузях технічних наук). На рис. 3 відображено 

тенденцію зростання кількості документів у ЕНА протягом 2010–2013 рр. 

Програмну систему для побудови наукового архіву вибирали так, щоби 

вона максимально підходила за можливостями Університету. У результаті 

тривалих досліджень вибрано систему Dspace.  

Dspace відрізняється від аналогів передусім способом організації даних. 

Необхідно, щоб вони були організовані так, щоби максимально відобразити 

структуру організації, у якій була б розгорнута система. Особливістю є те, що 

кожна сторінка Dspace поділяється на розділи, що можуть містити підрозділи 

та колекції, колекція складається із елементів тощо, що є повністю адекватним 

до структури Львівської політехніки.  
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Рис. 3. Тенденція зростання кількості документів у ЕНА 

 

Крім того, у Dspace є підтримка трьох видів метаданих, а саме – 

описових, адміністративних та структурних. Така ієрархія дає змогу об’єд-

нувати подібні системи між собою. 

У системі є досить добре розвинена та гнучка система прав доступу.  

Багато функцій Dspace можуть виконуватись анонімно, але, щоб занести 

документ, користувачу потрібно зареєструватись. Така система прав доступу 

дасть змогу чітко та зрозуміло побудувати політику безпеки Із супроводу 

системи.  

Вибране програмне забезпечення Dspace забезпечує:  

 створення електронних архівів інформаційних ресурсів;  

 швидкий доступ до електронного архіву; 

 представлення результатів дослідження широкому колу користувачів;  

 збереження результатів наукових досліджень; 

 обмін інформацією на локальному та глобальному рівнях; 

 підтримку різноманітних форматів електронного документа, зокре- 

ма – pdf, xml, txt, asc, htm, html, css, doc, docx, ppt, pptx, xlsx, xls, jpeg, jpg, gif, 

та багатьох інших.   

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ТА ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ АРХІВУ 

 

Інформаційна модель ЕНА реалізує концепції організаційних «спіль-

нот», централізованого збереження інформації та організації доступу до неї. 

Схему використання ЕНА наведено на рис. 3. 
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Рис. 4. Схема використання ЕНА 

Основним джерелом наповнення ЕНА є Видавництво Національного 

університету «Львівська політехніка», документи з якого потрапляють у 

відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Науково-

технічної бібліотеки, де проходять попередню обробку, після цього їх 

заносять в архів. 

У архіві передбачено розділ, де всі охочі можуть вільно розмістити 

наукові праці. Розділ для вільного розміщення авторських праць має 

обмеження за тематикою, за статусом автора (науковець, студент), за статусом 

документа (попередньо опубліковані праці у фахових виданнях або 

навчально-методичні видання тощо). 
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Рис. 5. Розподіл документів ЕНА за джерелами отримання 

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua



 9 

Наповнюють ЕНА також працівники бібліотеки, котрі роблять віртуальні 

виставки, презентації, публікують статті. Бібліотека постійно розширює коло 

своїх партнерів, залучаючи їх до наповнення архіву.  

У розділі відкритий електронний архів для самостійного розміщення 

наукових праць («самоархівування»), що налічує 55 праць, переважно 

науковців Університету.  

Працівники бібліотеки здійснюють адміністративні та редакторські 

функції для покращання матеріалів ЕНА, зокрема:  

 виправлення синтаксичних та лінгвістичних помилок метаданих; 

 приведення метаданих до чинних галузевих та локальних бібліотечних 

стандартів; 

 уніфікація (побудова шаблонів метаданих типових документів з метою 

подальшого автоматизованого опрацювання та заміни); 

 модерація тематичної належності та систематизація елементів ЕНА;  

 адміністрування користувачів та прав доступу; 

 перевірка справжності документа для матеріалів самоархівування;  

 видалення чи додавання метаданих (ключові слова, іншомовні 

метадані), елементів оформлення (наприклад, скан титульного аркуша); 

 додавання додаткових версій матеріалів, видалення дублетних записів, 

заміна або переформатування файлів даних для дотримання технологічних 

вимог (зведення множини файлів до єдиного формату).  

Окрім звичайних пошукових інструментів Інтернету, спеціалізованих 

пошуковців (Scirus, Google Schoolar), метапошуковців та агрегаторів, можна 

ефективно шукати інформацію і засобами ЕНА. 
 

 

Рис. 6. Пошуковий інтерфейс та результати попередньої вибірки даних у ЕНА 
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На рис. 6 зображено багатокритеріальний пошуковий інтерфейс ЕНА та 

результати попередньої вибірки даних у ЕНА та модуль пошуку Discover. 

Програмне забезпечення DSpace також містить програмну реалізацію 

модуля OAI (Open Access Initiative), що дає змогу роботам та агрегаторам 

(наприклад український гарвестер http://www.oai.org.ua/) метапошуковців 

(Google, Yandex, Nigma ін.) індексувати вміст архіву і надавати доступ до цих 

матеріалів через власний програмний інтерфейс. Що більше проіндексовано 

документів архіву, то частіше звертатимутьсь до архіву користувачі та відпо-

відно зростатиме його популярність.  

 

 

ЛОГІЧНА ТА ТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА  

ЕЛЕКТРОННОГО АРХІВУ 

 

Розглянемо детальніше структуру ЕНА.  

У найбільший фонд «Електронний науковий архів» (Electronic archive of 

Scientific Library) входить декілька підфондів та зібрань, зокрема: 

 «Bulletins and scientific journals» − містить матеріали вісників та 

науково-технічних збірників, виданих у Львівській політехніці.  

 «Publications of Scientific Library, bibliographic editions» − містить 

наукові публікації працівників Науково-технічної бібліотеки, бібліографічні 

покажчики, інші матеріали, пов’язані із професійною діяльністю бібліотеки. 

 «Thesis of dissertations» − автореферати дисертаційних робіт, захист 

яких відбувався у  Львівській політехниці, та додатково надані бібліотеці 

електронні варіанти авторефератів. 

 «Conference materials» − містить матеріали конференцій, що проводились 

у Львівській політехніці. Додатково можуть розміщуватися додатки до виступів 

на конференції (електронні презентації), надані організаторами конференцій.  

  «Information editions about Lviv Polytechnic National University» – 

містить повнотекстові матеріали (книги, презентації, буклети тощо) про 

Національний університет «Львівська політехніка». 

У архіві передбачено розділ, де можуть вільно розміщувати наукові праці 

усі охочі. Розділ для вільного розміщення авторських праць має обмеження за 

тематикою (технічна), за статусом автора (науковець, студент), за статусом 

документа (попередньо опубліковані праці у фахових виданнях або 

навчально-методичні видання тощо).   
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ТЕМАТИКА МАТЕРІАЛІВ ЕЛЕКТРОННОГО АРХІВУ 

 

Електронний архів охоплює різні напрями діяльності Університету. 

Більшість документів репозитарію формують технічний напрям – 69 %. На 

рис. 7 показано співвідношення кількості документів до тематичного напряму.  

Серед документів ЕНА переважають статті у рецензованих наукових 

виданнях університету (вісниках, журналах, збірниках) та матеріали кон-

ференцій. Саме ці види документів активно індексуються у наукометричних 

базах даних та спеціалізованих пошуковцях. 

Переважна кількість публікацій Університету до 2006 р. не має елект-

ронної копії або має формат, несумісний з ЕНА (рис. 9). Через це є 

проблематичним внесення у ЕНА старих наукових публікацій. 

 

 

Рис. 7. Тематичні напрями ЕНА 

Розподіл документів ЕНА за видами

50%

43%

4% 3%0%

Стаття

Тези доповідей та

матеріали

конференцій
Автореферат

Брошури та інше

Книга

 

Рис. 8. Види документів у ЕНА  

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua



 12 
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Рис. 9. Розподіл документів електронного архіву за роками видання 

 

 

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ  

ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО АРХІВУ 

 

Для планування розвитку ЕНА та аналізу його використання є два засоби 

аналізу: модуль статистики Dspace та Google Analitics.  
 

 

Рис. 10. Приклад аналізу географічного розподілу читачів статті в ЕНА 
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Приклад аналізу географічного розподілу читачів окремої статті елект-

ронного архіву за країнами та містами наведено на рис. 9. 

Результати аналізу переглядів читачами елементу архіву доступні 

адміністрації ЕНА, авторам та відвідувачам ЕНА. Інформація про кількість 

переглядів статей у ЕНА та географічний розподіл читачів оновлюється у 

автоматичному режимі.  

З використанням модуля «статистика» ЕНА автор може самостійно 

аналізувати зацікавленість академічної спільноти у своїх публікаціях, дослід-

жувати регіональну належність читачів тощо. 

Автор може вжити заходів до покращення показника перегляду своєї 

публікації уточненням ключових слів (тем) публікації у метаданих ЕНА та 

додаванням ключових слів мовою потрібної країни. 

Такий узагальнений аналіз здійснюється і для усіх документів елект-

ронного архіву та відображається у спеціальних загальних звітах, доступних 

для адміністрації ЕНА. 

Службову інформацію про використання ЕНА надає сервіс Google 

Analitics. За даними Google Analitics, протягом 2013 р. ЕНА відвідало близько 

97 000 користувачів, що в загальній кількості досягає 396 000 переглядів 

сторінок. 
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Рис. 11. Кількість переглядів сторінок ЕНА протягом 2011–20013 рр. 

На рис. 11 помітні щорічні сезонні коливання активності роботи корис-

тувачів з ЕНА. Коливання пов’язані з канікулярними періодами у студентів, 

аспірантів та викладачів. Студенти – магістри та спеціалісти становлять 

значну частину відвідувачів ЕНА. 
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Відвідування/міста (2011-2013)

Київ

Львів

Харків

Дніпропетровськ

Одеса

Тернопіль

Донецьк

Івано-франківськ

Запоріжжя

Вінниця
 

Рис. 12. Розподіл відвідувачів ЕНА з України  за містами 

На рис. 12 наведено розподіл відвідувачів з десяти найактивніших міст 

України за 2011–2013 рр. Перші три місця посідають Київ, Львів, Харків. 
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3%
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Germany 
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India 
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Canada 

 

Рис.13. Розподіл закордонних відвідувачів ЕНА 

 

Серед закордонних відвідувачів переважають користувачі ЕНА з США, 

Росії та Польші (рис. 13).  

 

 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

ПОЛІТЕХНІКІВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ  
 

З метою популяризації ЕНА та публікацій працівників Університету 

проведено роботи з введення ЕНА у міжнародні та галузеві каталоги, 

рейтинги та інформаційні агрегатори. 
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Нині ЕНА представлений у  міжнародних реєстрах, каталогах та базах даних: 

 Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR). 

 Registry of Open Access Repositories (ROAR). 

 Open Ukrainian Archives Harvester. 

 Google Schoolar. 

 Webometrics Repository. 

 IESR. 

 OpenAIRE. 

 Популярних пошукових системах. 

Наукові та навчальні матеріали з ЕНА успішно індексуються провідними 

пошуковими системами. Зацікавленість користувачів у матеріалах ЕНА 

забезпечує постійне збільшення посилань на сайт ЕНА. Поєднання якості 

матеріалів та технології роботи ЕНА забезпечує хороше позиціонування ЕНА 

серед інших сайтів з науковими та навчальними матеріалами. 

Сьогодні за оцінками світового рейтингу репозитаріїв Ranking Web of 

Repositories – webometrics.info (http://repositories.webometrics.info/en/world? 

page=3) електронний науковий архів Львівської політехніки посідає 302-ге 

місце серед 1650 зареєстрованих у рейтингу.  
 

Таблиця 1 

Порівняння репозитаріїв місць окремих університетів у рейтингу Ranking 

Web of Repositories (станом на 30.12.2013 р.) 

Місце  

у рейтингу 
Організація Країна 

7 Каліфорнійський університет США 

11 Массачусетський технологічний інститут США 

52 Університет Гумбольдта (Берлін) Німеччина 

138 Мюнхенський університет Німеччина 

158 Кембриджський університет Великобританія 

302 Львівська політехніка Україна 

317 Вашингтонський університет  США 

428 Нью-Йоркський університет США 

449 Женевський університет Швейцарія 

570 Берлінський вільний університет Німеччина 

810 Манчестерський університет Великобританія 

864 Університет Сорбонна (Париж) Франція 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО АРХІВУ 

 ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ НАУКОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

Створення консолідованого та стандартизованого ресурсу з відкритим 

доступом до повнотекстових наукових публікацій дає змогу скористатись 

безкоштовними засобами для розрахунку цитованості та іншим наукомет-

ричним інструментарієм. Прикладами таких засобів є Google Scholar та 

Microsoft Academic Search. 

Використання інструментарію розрахунку цитованості наукових публі-

кацій Google Scholar дає змогу оцінити загальний показник індексу Хірша для 

публікацій у електронному архіві Університету.  

 

 

Рис. 14. Аналіз цитованості публікацій архіву  

у базі Google Scholar 

На рис. 14 наведено приклад аналізу цито-

ваності 1000 публікацій у архіві засобами Scho-

larometer. 620 публікацій з вибірки мають міні-

мум 1 цитату, 266 мінімум двічі цитовані, індекс 

Хірша (h-index) для нашої вибірки документів 

становить 7, загальна кількість цитат – 1166. 

Перші п’ять найцитованіших документів 

мають кількість цитувань 22, 10, 10, 9 та 9 

відповідно.  

Джерелом для розрахунку цитат є усі 

доступні для робота Google Scholar повно-

текстові файли у мережі Інтернет. У показники 

цитованості    увійшли  документи  та   цитати 

усіма мовами. 

 

Рис. 15. Розподіл цитованості 

1000 публікацій з ЕНА 
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Консолідація інформації про публікації, стандартизація метаданих дає 

змогу проводити й інші дослідження, зокрема досліджувати профілі авторів, 

тематику публікацій тощо. 

Таблиця 2 

Найактивніші автори у ЕНА 

Автор Кількість документів 

Zaikov, Gennady 75 

Тревого, І.  57 

Воронов, С.А.  35 

Новіков, В.П.  34 

Кузьо, І. В.  32 

Ковальчук, А.  26 

Мальований, М.С.  26 

Суберляк, О.В.  26 

Возняк, О.Т.  24 

Петрович, Й.М.  24 

 

Таблиця 3 

Найуживаніші україномовні ключові слова у ЕНА 

Ключове слово (тема) 

публікації 
Кількість документів 

українська мова   127 

математична модель   103 

ефективність   78 

інновації   78 

модель   74 

управління   72 

моделювання   68 

підприємство   59  

алгоритм   50 

система   50 

інформаційні технології   49 

інформація   49 

ризик   48 

інвестиції   48 

аналіз   47 

конкурентоспроможність   47 

інноваційна діяльність   47 

міцність   46 

оптимізація   46 

розвиток   46  
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Дослідження профілів авторів виявило, що у архіві міститься близько 

150 статей польських науковців та 100 російських.  

Систематизація документів з використанням ключових слів дає змогу 

ефективно шукати тематичні публікації у ЕНА науковцям-початківцям та 

студентам.  

 

 

ВИСНОВКИ 

 

Електронний науковий архів Університету є успішним міжнародним 

проектом із забезпечення науковців, студентів, аспірантів доступом до 

наукових та навчальних матеріалів шляхом відкритої публікації електронних 

матеріалів Львівської політехніки та надання можливості для самоархівування 

учасникам університетської спільноти. 

Упродовж 2013 р. ЕНА відвідало близько 97 000 користувачів, загалом 

кількість переглядів сторінок наближається до 396 000. 

ЕНА забезпечує можливості використання наукових електронних 

ресурсів у навчальному процесі та наукових дослідженнях; вільного доступу 

до інформаційних ресурсів проекту для студентів, викладачів, науковців; 

вільного розміщення публікацій викладачів, працівників і студентів. 

З використанням модуля «статистика» ЕНА автор може самостійно 

аналізувати зацікавленість академічної спільноти у своїх публікаціях, 

досліджувати регіональну належність читачів тощо. 

Перспективними напрямами розвитку ЕНА є: 

 Інтеграція із загальноєвропейськими та світовими репозитаріями.  

 Тісніша інтеграція засобів ЕНА з інформаційними системами супро-

воду навчального процесу та збільшення частки навчальних матеріалів у ЕНА.  

 Введення у спеціалізовані вебометричні та наукометричні БД. 

 Розширення фондів документів ЕНА історичними науковими 

публікаціями працівників Університету та копіями стародруків з фондів 

бібліотеки. 

 Популяризація самоархівування та збільшення кількості публікацій 

іноземних авторів. 
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