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Бібліотека вищих освітніх закладів є стратегічними партнерами цих 

закладів [1, с. 52]. Вони активно взаємодіють з різними структурами закладу і 

поза його межами, активно створюють повнотекстові ресурси та залучають 

науково-достовірні ресурси для задоволення наукових та навчальних потреб 

своїх користувачів. Учені прагнуть представити науковій спільноті результати 

досліджень, над якими працювали тривалий час [2, с. 20], ресурси швидко 

зростають, а разом з ними зростає й інформаційний шум. При невизначеному 

інформаційному запиті користувача, частка релевантної інформації серед усього 

отриманого масиву може бути незначною і непідготовлений користувач 

витратить додаткові зусилля на подальшу селекцію документів. Рефлексивний 

підхід в інформаційному забезпеченні залишається домінуючим, тому що 

бібліотекарі не завжди знають яких цілей хотіли досягнути користувачі, 

подаючи запит.  

Практики звертають увагу на те, що користувачі-студенти хочуть 

отримати дуже точну рекомендацію щодо друкованих видань з вказівкою 

потрібних сторінок, або ж текст в електронному вигляді, а не просто список 

ресурсів. При рекомендації надмірних масивів навчальної інформації, 

необґрунтованих розрахунком часу, необхідного на їх вивчення, вони можуть 

взагалі відмовитися від самостійної роботи над вивченням джерел інформації. 

Серед студентства користуються більшим попитом повнотекстові ресурси, адже 

можливість багатоаспектного пошуку інформації в базах даних зменшує 

витрати часу на пошук інформації. Комп’ютеризація бібліотек поліпшує 

інформаційне забезпечення, критеріями корисності якого є відповідність змісту 

інформації завданням користувачів, її повнота, форма подання, своєчасність [3, 

с. 6], але те, що вона робить доступ практично до будь-якої інформації 

відкритим — міф.  

Ми керуємося визначенням, яке дає Будапештська ініціатива відкритого 

доступу (BOAI). «Під «відкритим доступом» ми розуміємо відкриття для всіх 

публікацій в Інтернеті, які можна читати, завантажувати, копіювати, 

поширювати, роздруковувати, знаходити чи приєднувати до повних текстів 

відповідних статей, використовувати для складання покажчиків, вводити їх як 

дані у програмне забезпечення або використовувати для інших законних цілей 

за відсутності фінансових, правових та технічних перешкод, за винятком тих, 

які регулюють доступ до власне Інтернету. Єдиним обмеженням на відтворення 

та поширення публікацій та єдиною умовою копірайту у цій області  повинно 
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бути право автора контролювати цілісність своєї роботи та обов'язкові 

посилання на його ім'я при використанні роботи та її цитуванні» [4]. 

Впевнені, що наявність вільного доступу до значних повнотекстових 

ресурсів значно покращує підготовку кадрів у навчальних закладах, робить 

освіту доступнішою. Думки щодо створення Національного реєстру 

електронних інформаційних ресурсів та упорядкування національних 

інформаційних ресурсів в Україні висловлювалися вже давно, про що свідчать 

ґрунтовні публікації [5; 6], але до останнього часу реалізуються лише окремі 

проекти. 

Бажання навернути усіх учасників навчального та наукового процесів до 

академічній доброчесності спонукає нашу країну до створення Національного 

репозитарію академічних текстів як загальнодержавної розподіленої 

електронної бази даних, в якій буде накопичуватися, зберігатися і 

систематизуватися академічні тексти. Дієві кроки вже упроваджено, принаймні, 

Положення про Національний репозитарій академічних текстів та Регламент 

роботи Національного репозитарію академічних текстів вже затверджені. 

Безумовно, що реалізація такого масштабного проекту буде сприяти розвитку 

освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та академічній 

доброчесності, бо доступність наукового й навчального контенту спокушає 

користувачів до запозичень й відвертого плагіату.  

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут»(НТУ «ХПІ») дбає про високу якість освіти, про що свідчать високі 

позиції університету в українських і світових рейтингах. Упровадження 

комплексної інформаційної системи в Науково-технічній бібліотеці НТУ «ХПІ» 

та високий професіоналізм її колективу дозволяють якісно формувати 

електронний каталог (понад 600 тис. записів, з них понад 9 тис. мають 

посилання на повний текст), електронний репозитарій Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (eNTUKhPIIR) 

(обсяг понад 37 тис. документів), представляти на сайті видання університету 

(понад 1 тис. повнотекстових документів) та іншу цікаву інформацію. 

Задля підвищення якості освіти та сприяння академічній доброчесності в 

НТУ «ХПІ» реалізовано новий проект «Електронний репозитарій 

кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти у Національному 

технічному університеті «Харківський політехнічний інститут». Повна назва 

Репозитарію англійською мовою — Electronic repository of students' graduation 

theses of the National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», 

скорочена — eNTUKhPIIRG. 

Проект розпочато у березні 2018 року. Розроблено стратегію та тактику 

його реалізації. Визначено завдання проекту, етапи реалізації, розроблено 

технологію розміщення кваліфікаційних випускних робіт у eNTUKhPIIRGT.  

Визначено завдання: накопичення, систематизація, довготривале і 

надійне зберігання в електронному вигляді кваліфікаційних випускних робіт 

здобувачів вищої освіти у Національному технічному університеті 

«Харківський політехнічний інститут»; акумулювання інформації для 
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подальшої перевірки на наявність збігів текстових (літерних і цифрових) 

символів та графічних елементів; постійний відкритий доступ до реєстру 

кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти засобами Інтернет-

технологій. 

Проект реалізовано на платформі відкритого, вільного додатку DSpace,що 

підтримує протокол обміну метаданими OAI-PMH та дозволяє інтегрувати 

eNTUKhPIIRGT у Національний репозитарій академічних текстів. Забезпечено 

пошук даних за певним набором ознак; передбачена можливість надання 

авторизованого диференційованого доступу до повнотекстових версій 

кваліфікаційних випускних робіт. 

До репозитарію eNTUKhPIIRGT вже включені повні тексти 3375 

кваліфікаційних випускних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів усіх форм 

навчання. Кожна робота забезпечена метаданими за схемою: 

 Автор 

 Назва 

 Освітньо-кваліфікаційний рівень 

 Шифр роботи 

 Заклад вищої освіти  

 Видавництво 

 Випускаюча кафедра 

 Напрям підготовки бакалаврів 

 Спеціальність 

 Спеціалізація 

 Форма навчання 

 Дата захисту=дата публікації 

 Бібліографічний запис 

Для раціонального використання робочого часу депозиторів та задля 

своєчасного розміщення кваліфікаційних випускних робіт в рамках графіку 

навчального процесу оптимізовано технологію вводу: створені словники назв 

кафедр, спеціальностей та спеціалізацій; уніфіковані назви файлів елементів 

кваліфікаційних випускних робіт; проведене практичне навчання депозиторів 

на тестовій версії репозитарію у середовищі DSpace; забезпечений контроль 

дотримання термінів представлення документів та якості їх метаданих в 

репозитарії eNTUKhPIIRGT, редагування окремих метаданих. 

Задля дотримання вимог «Регламенту роботи Національного репозитарію 

академічних текстів» кожному депозитору надавалися права доступу до колекції 

кафедр поточного року в перший день початку встановленого терміну, 

відведеного в рамках графіку навчального процесу НТУ «ХПІ» на  захист 

кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти відповідно до Наказів 

ректора 305ОД від 08.06.2018; 568ОД від 12.11.2018. Права доступу депозиторів 

до колекції кафедри припинялися останнім днем графіку літньої сесії.  

Реалізація проекту 

І ЕТАП Проведені консультації з юристами щодо дотримання 

законодавства з авторського права, з провідними фахівцями навчального відділу 
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та випускаючих кафедр — щодо вимог оформлення та особливостей структури 

кваліфікаційних випускних робіт. Скоординовано роботу кафедр та усіх 

необхідних служб. Розроблені та затверджені Вченою Радою НТУ «ХПІ» 

регламентуючі документи: Положення «Про електронний репозитарій 

кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти у Національному 

технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»; Інструкція з 

технології архівування документів у Електронному репозитарії кваліфікаційних 

випускних робіт здобувачів вищої освіти у Національному технічному 

університеті «Харківський політехнічний інститут» (eNTUKhPIIRGT)». 

Проаналізовані стандарти з організації навчального процесу НТУ «ХПІ», 

внесені відповідні зміни [7]. 

ІІ ЕТАП Налаштоване програмне забезпечення DSpace. Сформовані 

словники назв кафедр, спеціальностей та спеціалізацій. Налаштований 

інтерфейс програмного забезпечення задля завантаження метаданих відповідно 

до вимог Національного репозитарію та подальшої інтеграції даних для 

виявлення плагіату. Узгоджено та призначено депозиторів eNTUKhPIIRGT 

відповідним наказом по університету, визначено коло їх повноважень. 

ІІІ ЕТАП Для проведення навчання депозиторів була налаштована 

тестова версія репозитарія. Для 77 депозиторів проведені 44 години практичних 

занять з технології архівування документів в eNTUKhPIIRGT. Надавалися 

консультації в індивідуальному режимі. Перевірена якість роботи кожного 

депозитора, після чого надано кожному права доступу до колекції кафедри. 

ІV ЕТАП Забезпечено контроль якості розміщення кваліфікаційних 

випускних робіт здобувачів вищої освіти та дотримання термінів, встановлених 

Наказом ректора. Відредаговані метадані при виявленні помилок у реєстрі. 

Співробітники бібліотек готові долучитися до впорядкування 

бібліографічних та повнотекстових масивів інформації, їх каталогізації, до 

формування баз даних задля подальшої інтеграції ресурсів власної генерації до 

загально національної системи. Що це зробити важко — міф! Маємо робити!  

Ми поважаємо наших користувачів, їхні права і свободи. Прагнемо 

виявляти нові ідеї; підтримувати систему електронної освіти на основі 

концепції відкритості, розвивати середовище, яке сприяє науковим 

дослідженням та навчанню, забезпечуючи якісний сервіс та інформаційний 

супровід, створюючи комфортний простір у бібліотеці, створюючи її цікавий і 

комфортний віртуальний простір. 
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