
Наукова бібліотека 

 

Репозитарій ХНМУ – відкритий електронний архів публікацій 

 

Вільний безкоштовний публічний доступ до наукового і гуманітарного знання в Україні – 

запорука подальшого розвитку науки, освіти та суспільства. Одним з інструментів цього 

процесу є формування репозитаріїв – відкритих електронних архівів публікацій співробітників 

окремих установ і організацій. Репозитарії передбачають доступність публікацій через 

Інтернет, легкість цитування та підвищення конкурентоздатності українських учених, 

дотримання авторського права, ефективну організацію сервісу тощо. 

 

Репозитарій Харківського національного медичного університету створено за наказом 

ректора від 26 травня 2011 р. № 188 відповідно до рішення Вченої ради від 17 березня 2011 р. 

Репозитарій працює на базі програмного забезпечення DSpace і розміщений на сервері 

університету за адресою http://repo.knmu.edu.ua:8080/. Науковцям і аспірантам, викладачам, 

іншим співробітникам університету рекомендується розміщення у Репозитарії своїх наукових, 

дослідницьких і навчально-методичних матеріалів.  

Репозитарій зареєстрований у світових директоріях відкритого доступу OpenDOAR, ROAR 

та ROARMAP. Сьогодні Харківський національний медичний університет –  єдиний з медичних 

вишів України, який має власний Репозитарій. Як відкритий електронний архів Репозитарій 

функціонує з 1 вересня, а офіційна презентація ресурсу серед науковців університету відбулася 

25 жовтня, коли світова громадськість втретє відзначала Тиждень відкритого доступу. Метою 

Репозитарію є створення централізованого архіву праць співробітників університету, а також 

організація комфортного середовища для роботи. Доступ до Репозитарію можливий через 

офіційний сайт ХНМУ, що, зокрема, важливо для співробітників віддалених клінічних кафедр 

та студентів. Тому першочерговим завданням для наукової спільноти університету є 

поповнення Репозитарію через самоархівування повнотекстових версій власних монографій, 

авторефератів дисертацій, статей, навчально-методичних посібників, лекційних матеріалів 

тощо. 

На цей час у вільному доступі знаходиться майже 200 праць співробітників різних 

структурних підрозділів університету. Серед кафедр піонерами відкритого доступу стали 

кафедри медичної біології; анатомії людини; стоматології; медичної генетики; хірургії № 2; 

хірургії № 3; мікробіології, вірусології та імунології. 

Разом із науковими працями відомих учених та навчально-методичними матеріалами 

планується також розміщувати наукові роботи аспірантів, магістрантів та студентів вишу.  

У перспективі можна також говорити про наявність зарубіжної аудиторії цього ресурсу за 

рахунок розміщення матеріалів англійською мовою або використання англомовних варіантів 

назв, ключових слів та анотацій. 

Матеріали, які містяться в Репозитарії, є частиною загальної електронної колекції бібліотеки 

університету. Вивчення попиту на цю послугу з боку користувачів здійснюється за допомогою 

ресурсу Google Analytics. За останні два місяці року, наприклад, зареєстровано більше 400 

користувачів з 12 країн світу, які переглянули понад 14 тис. сторінок.  

Координатором і методичним центром функціонування Репозитарію є Наукова бібліотека 

університету. Запрошуємо до співпраці! 
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