
 

Призначення, мета та завдання, функції репозиторію. 

 Основне призначення  - накопичення, систематизація та зберігання в електронному 

вигляді інтелектуальних продуктів університетської спільноти, надання відкритого доступу 

до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового 

науково-освітнього товариства. 

Мета та завдання: 

- Забезпечити місце і спосіб централізованого і довготривалого зберігання в 

електронному вигляді повних текстів творів.  

- Сприяти зростанню популярності університету шляхом представлення його наукової 

продукції у глобальній мережі. Збільшити цитованість наукових публікацій працівників 

університету шляхом забезпечення вільного доступу до них за допомогою Інтернету. 

- Створити надійну і доступну систему обліку публікацій наукових робіт факультетів і 

окремих працівників. 

 Репозиторій орієнтований на науковців, викладачів, аспірантів та студентів, виконує 

наступні функції: 

- навчальну, що спрямована на сприяння навчальному процесу; 

- наукову, що спрямована на сприяння науково-дослідницькому процесу; 

- довідково-інформаційну, що спрямована на задоволення інформаційних запитів з 

різних галузей знань; 

- поповнення бібліотечного фонду оригінальними електронними документами та 

електронними копіями друкованих видань та їх збереження. 

3 2014 року в Науковій бібліотеці НУВГП працює цифровий репозиторій 

Національного університету водного господарства та природокористування на базі 

програмного забезпечення EPrints, який забезпечує зберігання цифрових дослідницьких та 

освітніх матеріалів, підготовлених викладачами та студентами університету та надає доступ 

до наукових досліджень університету для світової спільноти 

Цифровий репозиторій містить наступні матеріали: 

- автореферати, дисертації, монографії; 

- наукові статті опубліковані у виданнях університету (зокрема Вісники НУВГП в 

серіях «Економічні науки», «Сільськогосподарські науки», «Технічні науки»), Науково-

методичний збірник «Технології навчання», «Студентський вісник НУВГП»; 

- навчальні видання (інтерактивні комплекси, навчальні посібники, підручники); 

- методичні вказівки, конспекти лекцій, робочі програми; 



- нормативні документи; 

- студентські роботи; 

- видання бібліотеки (покажчики, бібліографічні покажчики, біобібліографічні 

покажчики, тощо); 

- статистичні матеріали. 

Основною особливістю інституційного депозитарію є забезпечення відкритого доступу 

до результатів наукових досліджень, які проводяться в університеті, через самоархівування. 

Таким чином, використовуючи політику поступовості в наповненні Цифрового репозиторію  

Національний університет водного господарства та природокористування отримує : 

- накопичення, збереження, довготривалий та постійний доступ до робіт науковців; 

- збільшення цитування вчених;  

- розповсюдження, представлення і просування досліджень, збільшення кількості 

запитів до досліджень факультетів, співробітників, студентів; 

- реформування системи наукової комунікації університету; 

- інтеграція до глобальних наукових баз даних. 

Переваги для науковців: 

- розміщуючи свої матеріали в інституційному репозиторії зберігаються авторські 

права, в тому числі право контролювати власні роботи; 

- науковий авторитет - розповсюдження та вплив їх праць; 

- репозиторій  забезпечує доступність і підвищення запитів на індивідуальні 

дослідження. 

 

 


