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Про реалізацію Програми впровадження платформи Відкритого доступу до 

наукових та освітніх інформаційних ресурсів НТУУ «КПІ» 

_____________________________________________________________________________ 

 

З метою реалізації Стратегії розвитку НТУУ ”КПІ” на період 2012-2020 

роки, затвердженої конференцією трудового колективу 24 жовтня 2011 року, 

підвищення ефективності висвітлення результатів наукових досліджень 

університету науковими виданнями НТУУ «КПІ» та впровадження 

платформи Відкритого доступу до наукових та освітніх інформаційних 

ресурсів НТУУ «КПІ», та на виконання рішення Вченої ради університету від 

06.10.2014 р. 

Н А К А З У Ю: 

1. Прийняти Мандат Відкритого доступу як декларацію впровадження 

платформи Відкритого доступу до наукових та освітніх інформаційних 

ресурсів НТУУ «КПІ». (Додаток 1) 

2. Головним редакторам, редакціям визначених наукових видань 

університету: 

1) Адаптивні системи автоматичного управління;  

2) Вісник НТУУ «КПІ». Серія: Гірництво;  

3) Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна 

техніка;  

4) Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право; 

5)  Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування;  

6) Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування;  

7) Вісник НТУУ «КПІ». Філологія. Педагогіка;  

8) Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка;  

9) Дослідження з історії техніки;  

10) Енергетика: економіка, технології, екологія;  

11) Інформаційні системи. Механіка та керування;  

12) Механіка гіроскопічних систем;  



13) Наукові вісті НТУУ «КПІ»;  

14) Новітня освіта;  

15) Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту 

інформації в Україні;  

16) Системні дослідження та інформаційні технології;  

17) Сторінки історії;  

18) Сучасні проблеми економіки і підприємництво;  

19) Технологія і техніка друкарства;  

20) Электроника и связь;  

21) Information and Telecommunication sciences,  

НТБ НТУУ «КПІ» забезпечити здійснення переходу на  єдину видавничу 

платформу Відкритого доступу Open Journal Systems (OJS) в рамках проекту 

«Наукова періодика України» згідно затверджених планів заходів для 

переходу редакції наукового видання на видавничу платформу OJS в 

доменній зоні kpi.ua (Додаток 2) та продовжити виконання заходів з 

просування видань до наукометричних баз даних та впровадження 

платформи відкритого доступу (Додаток 3). 

Термін виконання: грудень 2014 р. 

 

3. Головним редакторам, редакціям наукових видань університету: 

1) Актуальні проблеми економіки і управління,  

2) Економічний вісник НТУУ «КПІ»,  

3) Вісник НТУУ «КПІ». Хімічна інженерія, екологія та 

ресурсозбереження),  

які ще не запланували перехід на видавничу платформу OJS, розробити 

плани переходу та розпочати здійснення заходів переходу. (Додаток 4 – 

Типовий план переходу на OJS). 

Термін виконання: вересень 2015 р. 

 

4. Оргкомітетам міжнародних наукових конференцій університету 

відпрацювати та здійснити перехід конференцій університету на 

організаційну платформу Open Conference Systems (OCS) та на видавничу 

платформу Open Journal Systems (OJS) в доменній зоні kpi.ua для 

оприлюднення матеріалів конференцій в рамках проекту «Наукова періодика 

України». (Додаток 4 – Типовий план переходу на OJS, Додаток 5 – Типовий 

план переходу на OCS.) 

Термін виконання: вересень 2015 р. 

 

5. Департаменту науки та інноватики, НТБ НТУУ «КПІ» та Юридичному 

управлінню підготувати та подати на затвердження відповідні документи 

щодо Відкритого електронного архіву наукових та освітніх матеріалів 

Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут» (ELAKPI). 

Термін виконання: листопад 2014 р. 

 



6. Департаменту науки та інноватики, Департаменту перспективного 

розвитку, НТБ НТУУ «КПІ» та Конструкторському бюро «Інформаційні 

системи» узгодити та забезпечити впровадження інформаційної взаємодії 

ELAKPI та Електронного кампусу університету. 

Термін виконання: грудень 2014 р. 

 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи 

М.Ю. Ільченка. 
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Додаток 1 

 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») 

 

Мандат Відкритого Доступу 
 

Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут» підтримує ідею відкритого доступу з метою 

поширення своїх наукових та освітніх матеріалів у мережі Інтернет, 

збільшення цитованості науковців та розширення електронної складової 

наукового та навчального процесів НТУУ «КПІ». 

Відкритий доступ до наукової інформації – це основа сучасного 

інформаційного суспільства, розвитку науки, освіти та культури в світі, 

запорука для подальшої інтеграції України до світової академічної спільноти. 

Під відкритим доступом розуміється доступність матеріалів через 

мережу Інтернет, що дозволяє будь-якому користувачеві читати, 

завантажувати, копіювати, розповсюджувати, шукати чи через посилання 

зв’язуватися з повними текстами документів без фінансових, юридичних чи 

технічних бар’єрів, крім тих, що пов’язані з доступом до Інтернет. 

НТУУ «КПІ» підтримує два шляхи відкритого доступу: журнали 

відкритого доступу та архіви (репозитарії) відкритого доступу. 

НТУУ «КПІ» розвиває журнали відкритого доступу шляхом 

корпоративного проекту для наукових видань університету на єдиній 

технічній платформі Open Journal Systems (OJS) з наступним приєднанням до 

проекту «Наукова періодика України» (УРАН) або безпосередньо в рамках 

проекту «Наукова періодика України» (УРАН).  

НТУУ «КПІ» також підтримує систему оприлюднення матеріалів 

конференцій у відкритому доступі засобами ELAKPI та в рамках проекту 

«Наукова періодика України» (УРАН) на відкритих платформах Open 

Conference Systems та Open Journal Systems. 

НТУУ «КПІ» розвиває Відкритий електронний архів наукових та 

освітніх матеріалів НТУУ «КПІ» (ELAKPI), що накопичує, зберігає, 

розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ 

через Інтернет до наукових та науково-освітніх матеріалів професорсько-

викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів 

НТУУ «КПІ».  

Електронний архів НТУУ «КПІ» не є видавцем, це лише онлайновий 

архів.  

Матеріали, які розміщені в ELAKPI, мають бути наукового, освітнього 

чи дослідницького змісту. Матеріал, що розміщується, мусить повністю або 

частково бути створеним чи фінансованим НТУУ «КПІ», будь-яким його 

підрозділом, співробітниками, студентами, аспірантами або докторантами. 

ELAKPI підтримує всі типи матеріалів. 



НТУУ «КПІ» заохочує членів університетської наукової спільноти до 

наповнення архіву відкритого доступу та схвалює розміщення робіт методом 

самоархівування. 

Розвиток ЕLАKPI сприяє підвищенню вебометричних показників 

університету та підтримує освітню платформу.  

Діяльність архіву передбачає відповідність діючим нормам 

міжнародного та українського законодавства щодо інтелектуальної власності 

та авторського права і враховує захист конфіденційної інформації  та 

державної таємниці.  

Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут» забезпечує повний і необмежений доступ до 

більшості досліджень і наукових праць, прагнучи сприяти обміну знаннями, 

дозволяючи поширювати, переробляти і удосконалювати більшість 

результатів наукової роботи, яка ведеться силами професорсько-

викладацького складу, а також стипендіатами. 


