
Інструкція з технології архівування документів у Електронному репозитарії 

кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти у Національному технічному 

університеті «Харківський політехнічний інститут» 

(eNTUKhPIIRGT) 

 

1. Підготовка файлів до розміщення 

 

1.1 Перевірте наявність усіх файлів відповідно до  відомості документів 

кваліфікаційної роботи.  

1.2 Перевірте відповідність формату, назви та розміру файлів кваліфікаційних 

випускних робіт наступним вимогам: 

1.2.1. формати файлів: 

для текстових — PDF з розпізнаванням (з текстовим шаром),  

для додатків — PDF, за потреби — ZIP або 7-ZIP, для програмних файлів — ZIP,     

7-ZIP; 

1.2.2. розмір одного файлу не має перевищувати 500 Мб; 

1.2.3. назва файлу формується латиницею (за правилами транслітерації, див.: 

http://ukrlit.org/transliteratsiia ) за схемою: заголовок документа_рік захису_прізвище_перший 

ініціал_другий ініціал. 

1.3. Позиції 1–5 можуть завантажуватися як одним файлом, так і окремими файлами. 

 При завантеженні одним файлом — назву файлу формувати за зразком позиції № 

4 — Poiasniuvalna_zapyska_2018_Ivanov_I_I.pdf;  

 при завантаженні окремими файлами — використовуйте назви за зразками, 

поданими у схемі 1. 

Схема 1 

 Файли ресурсу Пояснення Приклад назви файлу 
1.  Титульний аркуш  Titul_2018_Ivanov_I_I.pdf 

2.  Відомість 

документів 

кваліфікаційної 

роботи 

 Vidomist’_dokumentiv_2018_Ivanov_I_I.pdf 

3.  Завдання на 

виконання 

дипломного проекту 

або роботи 

 Zavdannia_2018_Ivanov_I_I.pdf 

4.  Пояснювальна 

записка 

 Poiasniuvalna_zapyska_2018_Ivanov_I_I.pdf 

5.  Список джерел 

інформації 
 literatura_2018_Ivanov_Teoretychni.pdf 

6 Додатки Назва файлів додатків 

формується за зразком, 

де літера у назві додатку 

замінюється порядковим 

номером, а саме:  

А — 1 

Б — 2 

В — 3 

Г — 4 

Ґ — 5 

Д — 6 

Е — 7 

Є — 8 

 

 

 

 

 

Dodatok_1_2018_Ivanov_I_I.pdf 

Dodatok_2_2018_Ivanov_I_I.pdf  

Dodatok_3_2018_Ivanov_I_I.pdf 

Dodatok_4_2018_Ivanov_I_I.pdf 

Dodatok_5_2018_Ivanov_I_I.pdf 

Dodatok_6_2018_Ivanov_I_I.pdf 

Dodatok_7_2018_Ivanov_I_I.pdf 

Dodatok_8_2018_Ivanov_I_I.pdf 

http://ukrlit.org/transliteratsiia


Ж — 9 

З — 10 

далі… 

Dodatok_9_2018_Ivanov_I_I.pdf 

Dodatok_10_2018_Ivanov_I_I.pdf 

6.  Конструкторські 

документи 

Відповідно до Єдиної 

системи 

конструкторської 

документації (ЄСКД) з 

урахуванням 

стандартів 

університету. (при 

наявності) 

Dodatok_1_2018_Ivanov_I_I.pdf 

або 

Dodatok_1_2018_Ivanov_I_I.ZIP 

 

7.  Технологічні 

документи 

Відповідно до Єдиної 

системи технологічної 

документації (ЄСТД) з 

урахуванням СТВУЗ-

ХПІ-3.08. (при 

наявності) 

Dodatok_1_2018_Ivanov_I_I.pdf 

або 

Dodatok_1_2018_Ivanov_I_I.ZIP 

8.  Програмні 

документи 

Відповідно до вимого 

Єдиної системи 

програмної 

документації (ЄСПД). 

Види програмних 

документів — ГОСТ 

19.101 (при наявності) 

Dodatok_1_2018_Ivanov_I_I.pdf 

або 

Dodatok_1_2018_Ivanov_I_I.ZIP 

 

9.  Інші додатки: 

плакати, 

ілюстративні 

матеріали 

При наявності Dodatok_1_2018_Ivanov_I_I.pdf 

10.  Презентація У разі потреби, якщо у 

ній представлені 

матеріали, які не 

входять в основну 

частину 

Prezentatsiia_2018_Ivanov_I_I.pdf 

 

 


