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Вступ. З метою ефективного поширення електронних ресурсів, а також 
підвищення доступності обміну науковою інформацією з 2002 р. у науковому 
середовищі сформувалась ідея масового безкоштовного розміщення матеріалів 
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). 
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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 
навчальних матеріалів. Сьогодні кількість електронних архівів постійно 
зростає, як і кількість документів, що у них розміщуються. У міжнародних 
реєстрах нині налічується 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»». 

Історія створення електронного наукового архіву. Електронний 
науковий архів створено у Львівській політехніці у 2010 р. Нині ЕНА містить 
понад 23000 документів. Це найбільш відвідуваний електронний ресурс 
бібліотеки та електронний ресурс Університету з найбільшою 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). 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»). 

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.1. Головна сторінка Електронного наукового архіву Національного 

університету «Львівська політехніка» 

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. 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 130-
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е місце серед 1650 зареєстрованих у рейтингу, 74-е місце серед репозитаріїв 
Європи та 1-е місце серед українських.  

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. 

В середньому кожного року архів відвідує близько 100 000 користувачів, а 
кількість переглядів сторінок коливається біля 400 000. 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. Якісна та послідовна політика менеджменту 
архіву дозволила вивести його на найвищий рівень в Україні та високі позиції у 
світовому рейтингу.  
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