
Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень 

Наукова бібліотека  

  

 

Вільний доступ до наукової інформації – запорука розвитку наукової комунікації в цифрову 
епоху. Нині у вільному безперешкодному доступі (через журнали відкритого доступу та відкриті 
електронні архіви – репозитарії)  – понад 30 мільйонів наукових статей, дисертацій, монографій, 
звітів, інших навчальних та дослідницьких матеріалів.    

Могилянка підтримує рух відкритого доступу до 

наукової інформації вже понад 10 років: 

 через розміщення наукових доробків професорсько-викладацького складу, 

співробітників та студентів НаУКМА у  електронному архіві – інституційному 

репозитарії  eKMAIR  http://www.ekmair.ukma.edu.ua 

 започаткування на платформі OJS е-only рецензованих англомовних журналів  

відкритого доступу:  Kyiv-Mohyla Humanities Journal, Kyiv-Mohyla Law and Politics 

Journal та  Social, Health, and Communication Studies Journal 

 через підтримку у вільному доступі електронних версій «Наукових записок НаУКМА», 

«Магістеріуму» та інших часописів НаУКМА 

 Могилянка першою серед університетів України приєдналась до Берлінської 

Декларації Відкритого Доступу до знань у галузі природничих та гуманітарних наук 

Вітаємо всіх дослідників НаУКМА, які підримують рух Відкритого Доступу!  

http://www.ekmair.ukma.edu.ua/


В ПРОГРАМІ ТИЖНЯ: 

 23 жовтня (понеділок), 16-30 -  перегляд відеофільмів  НаУКМА «Відкритий доступ в 

Україні:від окремих островів до глобального середовища», «Могилянка підтримує Рух 

Відкритого доступу» з обговоренням тематики .  

  Де: Американська бібліотека імені Віктора Китастого НаУКМА, 4-118.  

           Модерують   Олександра Ярошенко та Світлана Чуканова   

 24 жовтня (вівторок), 17-00:  Семінар-презентація «Відкритий доступ, відкриті дані, відкрита 

наука: виклики часу» .  

Проводить: Ярошенко Тетяна, віце-президент з наукової роботи та інформатизації НаУКМА, 

керівник Центру наукометрії та цифрової підтримки досліджень  

Де: Американська бібліотека імені Віктора Китастого НаУКМА, 4-118  

 25 жовтня (середа), 10-00:   Цифрова бібліотека Києва: Презентація проекту НаУКМА, що 
поданий на Громадський бюджет Києва  

                          Проводить Чорна Тетяна, директор наукової бібліотеки  

Де: Американська бібліотека імені Віктора Китастого НаУКМА, 4-118  

 25 жовтня (вівторок), 11-00:  Презентація «Інституційний репозитарій НаУКМА eKMAIR: 

перші 10 років» 

Проводить: Хорошок Ірина, координатор eKMAIR 

                                       Де: Американська бібліотека імені Віктора Китастого НаУКМА, 4-118  

 26 жовтня (четвер), 14-00 :   Розгляд питання про Інституційний репозитарій НаУКМА на 
засіданні Вченої Ради НаУКМА.   

           Доповідач: Ярошенко Тетяна, віце-президент з наукової роботи та інформатизації НаУКМА 

 27 жовтня -  Марафон з додавання посилань на джерела з відкритого доступу до Вікіпедії!  

Вікіпедія — перша зупинка на шляху до виконання наукової чи аналітичної роботи для багатьох дослідників. Ми хотіли б 
зробити її більш плідною і підкріпити інформацію у Вікіпедії посиланнями на праці у відкритому доступі, а саме — з 
інституційного репозитарію eKMAIR. Для цього, 27 жовтня  проводимо одноденний марафон з додавання до української Вікіпедії 
цитувань та посилань на авторитетні відкриті джерела. Участь відкрита для всіх охочих.  

 
Час проведення: 10:00 до 16:00.  Місце проведення:  Американська бібліотека ім. В. Китастого НаУКМА.                                         
 Модератор: Анна Хроболова  

Весь тиждень і весь рік – відзначення найактивніших дослідників Могилянки, що презентують результати 
досліджень у вільному доступі!                                                            Модератор: Олександра  Листопад 


