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Розглянуто принципи створення інституційного репозитарію Національного авіаційного універси-

тету на базі програмного середовища DSpace. Наведено принципи формування контенту репозитарію, що 

повинен складатися з матеріалів наукових конференцій, фондів факультетів та підрозділів, анотованих 

звітів науково-дослідних тем, статей наукових журналів, робіт студентів, дисертацій та авторефератів 

дисертацій, патентів, публікацій незалежних дослідників тощо. 

The principles of institutional repository of the National Aviation University based on Dspace software 

environment are considered. Here are considered the principles of forming the repository content, which must 

consist of materials of scientific conferences, funds of faculties and departments, annotated reports, research topics, 

articles of scientific journals, student theses and dissertations abstracts, patents, publications, independent 

researchers and others. 

Рассмотрены принципы создания институционального репозитория Национального авиационного уни-

верситета на базе программной среды DSpace. Приведены принципы формирования контента репозитория, 

который должен состоять из материалов научных конференций, фондов факультетов и подразделений, ан-

нотированных отчетов научно-исследовательских тем, статей научных журналов, работ студентов, дис-

сертаций и авторефератов диссертаций, патентов, публикаций независимых исследователей и т.д. 

Вступ. На сьогоднішній день становлен-

ня сучасного інформаційного суспільства важ-

ко уявити без використання електронних ін-

формаційних ресурсів. Сучасні інформаційні 

технології є засобом широкомасштабного пе-

реведення накопичених людством відомостей 

та знань з паперової в електронну форму й 

створення принципово нових видів інформа-

ційних ресурсів, до яких належать електронні 

бібліотеки та архіви [1-3]. Реалізація техноло-

гій, що складають основу створення електро-

нних бібліотек та архівів, надає широкі мож-

ливості для управління великими обсягами 

даних та їх опрацювання. Саме електронні бі-

бліотеки на базі провідних університетів мо-

жуть стати підґрунтям формування в Україні 

нової інформаційної інфраструктури. 

Університети та науково-дослідницькі 

інститути в усьому світі активно планують та 

реалізують архіви власної наукової продукції. 

В основі створення сучасних електронних ар-

хівів є доступ через веб-браузер та розширення 

можливостей бібліотек через взаємодію із зов-

нішніми сервісами; відкритість та безкоштов-

ність програмного забезпечення бібліотечних 

сервісів; постійний розвиток замість циклів 

поновлень – це більше відповідає руху інфор-

маційних технологій; запозичення досвіду ро-

боти в сучасному інформаційному полі з різ-

них галузей науки, освіти, економіки, журна-

лістики, видавничої справи тощо; залучення 

користувачів до поповнення бібліотечного фо-

нду, проектування нових сервісів тощо. 

Реалізацією ідеї електронного архіву в 

умовах університету може бути проектування 

та створення інституційного репозитарію як 

складової сучасної бібліотеки, оскільки інсти-

туційний репозитарій – це мережевий сервіс 

відкритого доступу для зберігання, системати-

зації і управління цифровими колекціями інте-

лектуальних продуктів однієї чи кількох уні-

верситетських спільнот та поширення цифро-

вих матеріалів, створених інституцією чи її 

співробітниками. 

В Україні з кожним роком збільшується 

кількість інституційних репозитаріїв відкрито-

го доступу – електронних сховищ для накопи-

чення, зберігання та вільного розповсюдження 

результатів наукових досліджень. В універси-

тетських репозитаріях, як правило, розміщу-

ють препринти і постпринти наукових статей, 

електронні версії дисертацій та авторефератів 

дисертацій, навчальні матеріали, звіти з науко-

во-дослідних тем [1,4]. Серед основних пере-

ваг репозитарію - збільшення кількості циту-

вань праць вчених університету, інтеграція їх 

доробку до глобальних наукових баз даних, 

зменшення наукової ізоляції та нові можливо-

сті для спільних творчих проектів [4]. Водно-

час, питання функціонування й місця в системі 

наукової комунікації вже створених українсь-

ких інституційних репозитаріїв і досі залиша-

ється малодослідженим.  
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З одного боку, інституціональні репози-

тарії функціонують подібно до електронних 

бібліотек. Інформація про щодобове відвіду-

вання репозитарію, кількість завантажених 

документів, зазвичай, недоступна стороннім 

користувачам. З іншого боку, інституційні ре-

позитарії можна розглядати як веб-сайти, су-

купність веб-сторінок, об'єднаних за змістом і 

навігаційно, які доступні в Інтернеті. У цьому 

разі достатньо лише пошукових систем, щоб 

зібрати інформацію про кількість веб-сторінок 

репозитарію, веб-посилань на інші та з інших 

сайтів Мережі. 

Водночас створення інституційногго ре-

позитарію відповідає европейським тенденці-

ям розвитку електронних бібліотек, про що 

свідчать Рекомендації Асоціації Європейських 

Університетів (2008), Ольвійська Хартія "Ака-

демічні свободи, університетська автономія та 

освіта" (2009), Проект "Електронна бібліотека 

України: створення Центрів знань в універси-

тетах України" (2009) та ін. 

Метою статті є визначення необхідності 

організації бібліотекою інституційного репо-

зитарію, як однієї з електронних форм бібліо-

теки ВНЗ,  розгляд питань функціонування 

інституційного репозитарію Національного 

авіаційного університету та просування його 

наукових здобутків у світовому науковому 

просторі.  

Реалізація системи. У Національному 

авіаційному університеті (НАУ), одному з 

провідних вищих навчальних закладів авіацій-

ної галузі України, із 2011 року на базі Науко-

во-технічної бібліотеки (НТБ)  [5] тривають 

роботи з впровадження, розвитку та популяри-

зації інституційного репозитарію (erNAU). 

Одним із етапів цього проекту є видання мето-

дичних вказівок щодо роботи з erNAU та про-

ведення протягом весни-літа 2012 року серії 

семінарів для викладачів, аспірантів, студентів 

та всіх зацікавлених осіб. 

Інституційний репозитарій erNAU 

(http://er.nau.edu.ua/)  — відкритий електро-

нний архів, що надає мережеві сервіси зі збері-

гання, систематизації та поширення творів у 

цифровому вигляді. Інституційні репозитарії 

спеціалізуються на електронних матеріалах 

певної установи та її працівників. Внесення 

матеріалів до репозитарію відбувається як 

централізовано, так і за принципом самоархі-

вування авторами. Матеріали репозитарію до-

ступні у відкритому доступі, при цьому авто-

рські права зберігаються. Інституційний репо-

зитарій НАУ erNAU діє з грудня 2011 року й 

поповнюється матеріалами наукових конфере-

нцій, фондами факультетів та підрозділів, ано-

тованими звітами з науково-дослідних тем, 

статтями Вісника НАУ та інших наукових жу-

рналів, роботами студентів, дисертаціями та 

авторефератами дисертацій, патентами, публі-

каціями незалежних дослідників тощо. 

Прототипом реалізації розробленої мо-

делі інституційного репозитарію НАУ було 

обрано програмне середовище DSpace [6] – 

одну з найбільш широко розповсюджених сис-

тем, яка використовується для формування й 

управління відкритими архівами та призначена 

для створення архівів наукових досліджень зі 

значним розмаїттям інформаційних ресурсів 

(наукові статті, звіти, дипломні та магістерські 

роботи, автореферати, дисертації, монографії, 

навчально-методичні матеріали, матеріали на-

укових конференцій, результати експеримен-

тів тощо). На підтвердження такого вибору 

наведемо такі аргументи. 

Цей програмний продукт відповідає ос-

новним вимогам до електронних бібліотек на-

вчальних та наукових установ та організацій і 

дозволяє здійснювати: створення електронних 

архівів інформаційних ресурсів різного виду; 

забезпечення швидкого доступу до матеріалів 

електронної бібліотеки; надання результатів 

досліджень широкому колу користувачів; збе-

реження результатів наукових досліджень; за-

безпечення обміну інформаційними даними на 

глобальному рівні [7]. 

Відкриті архіви, створені в середовищі 

DSpace, підтримують протокол обміну мета-

даними OAI–PMH (Open Archives Initiative – 

Protocol for Metadata Harvesting), що забезпе-

чує глобальні послуги доступу та пошуку. 

Крім того, відкриті архіви, створені в середо-

вищі DSpace, можна реєструвати та приєдну-

ватись до глобальних збирачів даних, напри-

клад: всеукраїнський (http://oai.org.ua) чи між-

народний (http://www.opendoar.org/) портал 

збирання та пошуку метаданих. Вони надають 

глобальні послуги пошуку наукових публіка-

цій для всіх зареєстрованих організацій. 

Оскільки програмне забезпечення 

DSpace є вільно розповсюджуваним, реєстра-

ція провайдера даних в OAI також безкоштов-

на, аналіз можливостей та прикладів викорис-

тання в бібліотеках різних навчальних закладів 

зумовив вибір саме цього програмного забез-

печення для створення архіву (репозитарію) 

фондів НТБ НАУ та адміністрування доступу 

до нього. 

Відповідно до розробленої структури ін-

ституційного репозитарію НТБ НАУ було 

здійснено добір необхідних ресурсів DSpace та 

створення рекомендацій щодо їхнього викори-

стання певними категоріями її користувачів 
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[7]. На деяких аспектах створення та викорис-

тання репозитарію, що являє собою колекцію 

електронних документів чи інших об’єктів 

(наприклад відео) та записів метаданих для 

їхнього опису, зупинимося докладніше. 

Фонд інституційного репозитарію НАУ 

(рис. 1) є універсальним та містить електронні 

документи, які за своїм змістом, типом та ін-

шим характеристиками є об’єктами бібліотеч-

ного збереження (книги, журнали, авторефера-

ти, дисертації тощо, в тому числі мультиме-

дійні електронні видання). 

 

 
Рис.1 Вигляд головного меню інституційного репозитарію erNAU 

 

Ресурси фонду erNAU. За формою по-

дання інформаційних даних та відомостей до 

фонду можуть бути внесені як електронні ана-

логи друкованих видань, так і самостійні елек-

тронні видання, які не мають аналогів, зафік-

сованих на інших носіях. У фонді містяться 

видання, а також посилання на мережні ресур-

си (адреси, що вказують на фізичне місце роз-

ташування електронного документа в локаль-

ній мережі чи Інтернеті). 

Фонд інституційного репозитарію міс-

тить такі види ресурсів: 

• електронні видання (мультимедійні 

видання, програмні продукти тощо) навчаль-

но-методичного призначення, розроблені ви-

кладачами та співробітниками університету 

для організації навчального процесу в порядку 

виконання службового завдання, які є власніс-

тю НТБ НАУ; 

• електронні видання навчально-

методичного призначення, розроблені викла-

дачами та співробітниками університету для 

організації навчального процесу в ініціатив-

ному порядку, які є власністю авторів; 

• електронні аналоги (копії) друкованих 

видань, які видані викладачами й співробітни-

ками університету згідно з планом видання 

університету та є його власністю; 

• електронні видання – аналоги друкова-

них видань із фонду НТБ НАУ, створені із за-

стосуванням методів сканування текстів; 

• проблемно-орієнтовані бібліографічні 

та повнотекстові бази даних, створені та при-

дбані бібліотекою; 

• електронні колекції магістерських ро-

біт студентів університету; 

• електронні видання матеріалів конфе-

ренцій НТБ НАУ та публікації електронних 

журналів університету. 

Електронні видання, що складають фонд 

електронної бібліотеки, є об’єктами авторсь-

кого права й охороняються законодавством 

України та Міжнародними конвенціями. 
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За рівнем доступу розрізняють матеріа-

ли: необмеженого мережевого доступу (мате-

ріали користувацького фонду, доступні через 

глобальну мережу); обмеженого доступу (ма-

теріали користувацького фонду, доступні че-

рез локальні та корпоративну мережі); обме-

женого автономного доступу (резервні копії 

друкованих видань співробітників університе-

ту та сторонніх авторів, які є дублетними що 

до матеріалів користувацького фонду НТБ 

НАУ); матеріали закритого доступу – депози-

тарій. 

Функціонування фонду здійснюється ві-

дповідно до Положення про фонд НТБ НАУ. 

Згідно з положенням, джерелами формування 

фонду визначені такі: оцифрування видань, що 

зберігаються у фондах бібліотеки, кафедр уні-

верситету та ін.; добір електронних видань, що 

вільно розміщуються в Інтернеті; добір видань 

на переносних (зовнішніх) електронних носіях 

(CD-ROM та ін.); надходження електронних 

документів від авторів / правовласників (купі-

вля чи отримання за обміном) тощо. 

Збереження файлів. Кожний збереже-

ний у системі файл пов'язаний з певним фор-

матом. Служба зберігання є основною функці-

єю бібліотечної системи, тому для таких сис-

тем істотна можливість розпізнавати конкретні 

формати файлів, що завантажуються користу-

вачами. Невід'ємною частиною формату файлу 

є явно або приховано виражений спосіб інтер-

претації його вмісту. 

Список підтримуваних форматів фай-

лів наведений у табл. 1, у якій представлена 

система, яка дозволяє зберегти й надати до-

ступ до більшості найбільш відомих типів 

файлів [7].  

Таблиця 1. Формати файлів, що підпримуються системою DSpace 

Adobe PDF 

AIFF 

audio/basic 

BMP 

FMP3 

GIF 

HTML 

image/png 

JPEG 

Late 

MARC 

Mathematica 

Microsoft Excel 

Microsoft Powerpoint 

Microsoft Project 

Microsoft Visio 

Microsoft Word 

MPEG  

MPEG Audio 

Photo CD 

Photoshop 

Postscript 

RealAudio 

RTF 

SGML 

Te 

Te dvi 

Text 

TIFF 

Video Quicktime 

WAV 

WordPerfect 

XML 

 

Кожний збережений в системі DSpace 

файл додатково характеризується такими рів-

нями підтримки:  

− підтримуваний формат розпізнається, 

при цьому система впевнена, що  файл  цього 

формату можна буде використовувати  в май-

бутньому, застосовуючи будь-яку комбінацію 

методів, що відповідають тим або іншим по-

требам; 

− відомий формат розпізнається й систе-

ма може зберігати файл як є та обробляти йо-

го в тому ж форматі. Система робить спробу 

одержати додаткову інформацію, щоб модер-

нізувати формат до рівня, який підтримується 

системою; 

− формат не підтримується системою та 

не розпізнається, але система зберігає файл як 

є і дозволяє  отримувати його з архіву в тому 

ж форматі. 

Публікація в архіві. Створювати від-

критий науковий архів можна двома способа-

ми – коли цим займається безпосередньо реда-

кція, що випускає, наприклад, електронні ви-

дання з відкритим доступом за аналогією з 

друкованими виданнями, чи коли автори само-

стійно вносять свої статті до архівів [6,8] - цей 

процес називається самоархівуванням. Однак, 

у будь-якому випадку, вносити електронні до-

кументи може лише зареєстрований користу-

вач. 

У середовищі DSpace можна виділити 

чотири групи користувачів: звичайні користу-

вачі (читачі), редактори, депозитори та адміні-

стратори. Залежно від типу зареєстрованого 

користувача сторінка користувача матиме різ-

ний зовнішній вигляд, відповідно надається 

більше або менше сервісів. 

На власній сторінці користувач може 

вводити записи в DSpace. При створенні еле-

мента потрібно вказати тип документа та запо-

внити пропоновані поля для формування ме-

таданих, що описують ці документи. По заве-

ршенню заповнення метаданих запис перемі-

щується в редакційний буфер, де він перебуває 

до того часу, поки його опрацьовує редактор. 

Для організації цільового пошуку мате-

ріалів репозитарію в середовищі DSpace пе-

редбачено такі можливості: 
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• зручна організація базового пошуку за 

такими групами метаданих як: автор, опис, 

дата внесення, депозитор, редактор, назва; та 

розширеного, за допомогою якого можна реа-

лізувати запит за окремими даними (напри-

клад: назва, автор, резюме, ключові слова, 

предметний класифікатор, тип публікації то-

що). 

В обох випадках є можливість упорядку-

вання результатів пошуку за роком видання, 

автором чи назвою. 

• визначення полів для перегляду доку-

ментів. За замовчуванням це – рік та предмет-

ний класифікатор. Сторінки перегляду ство-

рюються сценарієм автоматично; 

• перегляд нових надходжень за остан-

ній тиждень; повідомлення про нові надхо-

дження може бути виконано за протоколом 

RSS; 

• організація зовнішнього пошуку, оскі-

льки дотримання стандартних форматів даних 

при депонуванні документів дає можливість 

їхньої індексації пошуковими машинами (на-

приклад Google); 

• організація підписки на нові надхо-

дження за визначеними темами та отримання 

щоденних повідомлень для зареєстрованих 

користувачів. Для реалізації цієї можливості 

на сервері має працювати поштовий домен. 

Переваги електронного архіву. На за-

вершення наведемо декілька  переваг erNAU: 

• реалізація основних функцій електро-

нної бібліотеки, зокрема: інформаційної, що 

спрямована на необхідність задоволення по-

треби в інформаційних даних різних категорій 

користувачів за різними галузями знань; про-

світницької, у тому числі за рахунок популя-

ризації книг, монографій та інших документів, 

які належать до галузі біоресурсів і природо-

користування; науково-дослідної, що спрямо-

вана на сприяння глибокому вивченню даних 

щодо створення та безпеки біоресурсів, як на-

шої країни, так і світу, науковими співробіт-

никами, викладачами університету та відпові-

дними фахівцями; освітньої, в межах якої 

здійснюється підтримка як формальної, так і 

неформальної освіти шляхом надання не лише 

навчальних на наукових інформаційних дже-

рел, а й необхідної додаткової літератури у 

вигляді авторитетних монографій; 

• підвищення загального рівня наукових 

досліджень університету за рахунок організа-

ції доступу до міжнародних інформаційних 

ресурсів та забезпечення можливості самоар-

хівування наукових робіт; 

• стимулювання приєднання до європей-

ських та світових наукових спільнот, реальної 

інтеґрації наукового знання та його практич-

ного застосування. 

Загалом до суттєвих характеристик ін-

ституційних репозитарів можна впевнено від-

нести орієнтацію на споживача, а не на кон-

тент, універсальність, співробітництво, мож-

ливість будувати динамічні спільноти знань на 

безкоштовній основі. 

Висновки. Для створення наукових ар-

хівів необхідно використовувати програмне 

забезпечення, що підтримує протокол обміну 

метаданими OAI–PMH. Це дасть змогу забез-

печити сумісність з іншими подібними архіва-

ми або спеціалізованими пошуковими систе-

мами. Електронний архів НАУ, що надає ме-

режеві сервіси зі зберігання, систематизації та 

поширення творів у цифровому вигляді, завдя-

ки використанню системи DSpace, підтримує 

цей протокол. Матеріали репозитарію доступні 

у відкритому доступі, при цьому авторські 

права зберігаються. Інституційний репозитарій 

НАУ поповнюється матеріалами наукових 

конференцій, фондами факультетів та підроз-

ділів, анотованими звітами науково-дослідних 

тем, статтями наукових журналів, роботами 

студентів, дисертаціями та авторефератами 

дисертацій, патентами, публікаціями незалеж-

них дослідників тощо. 
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