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«Наукова періодика України»
перша фаза проекту (2009-2011)

Обсяг – 0,5 млн статей з 1,7 тис. журналів.
Кількість звернень до статей репозитарію: 
• щосекунди – 3 
• щодоби – 300 тис
• за 2011 р. – 100 млн

Нормативною базою створення є спільний
наказ ВАК і НАН України, де визначено –
науковими є лише видання, представлені
на сайті бібліотеки Вернадського



Світові наукометричні системи



Google Академія та наукометрія

У 2012 р. Google запустила власну
наукометричну систему. 

Усі журнали, представлені на сучасних
платформах, одержують імпакт-фактори
«від Google», а статті – індекси наукового
цитування.  Можна очікувати, що завдяки
«глобалізму» Google ці показники з часом
стануть пріоритетними в науковому світі



Public Knowledge Project

Проект cуспільного доступу до знань

Ініційований 1998 року.
Підтримується урядами

Канади, США, Японії та ін., 
фондами, комерційними структурами,

cеред яких слід відзначити Google



Public Knowledge Project

Основні складові:
• Open Journal Systems
• Open Conference Systems
• Open Monograph Press
• Open Harvester Systems



НБУВ – технологічний партнер
Public Knowledge Project



Open Journal Systems

Система з відкритим вихідним кодом, 
що забезпечує:

• приймання рукописів статей від авторів
• рецензування поданих матеріалів
• редпідготовку та верстку статей
• публікацію журналу
• післяпублікаційне обслуговування
• підготовку даних для наукометрії
• збір і представлення статистичних даних



Open Journal Systems
у Національному авіаційному ун-ті



Open Journal Systems
у Києво-Могилянській академії



Open Journal Systems у НБУВ



Open Journal Systems у Білорусі



Open Journal Systems, Уран
і «Наукова періодика України»

Open Journal Systems може слугувати
технологічною базою науково-
інформаційної інфраструктури
“Наукової періодики України”

Телекомунікаційна
інфраструктура –
мережа «Уран»



Open Conference Systems



Пропозиції

1. Створити на базі НТТУ “КПІ” (УРАН): 
• загальнодержавний центр підтримки

територіально-розподіленої
“Наукової періодики України”
• основне “дзеркало” проекту
• центр наукометричного моніторингу

2. Передати НТТУ “КПІ” статус регіонального
партнера Public Knowledge Project


