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Тимчасовий порядок формування інституційного репозитарію 

кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти 

в Державному вищому навчальному закладі 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

 

1. Тимчасовий порядок формування інституційного репозитарію кваліфікаційних 

випускних робіт здобувачів вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі 

«Український державний хіміко-технологічний університет» (далі  ̶  Порядок) визначає 

порядок форматування кваліфікаційних випускних робіт та їх надання до інституційного 

репозитарію університету.  

2. Щорічний список кваліфікаційних робіт, що були захищені, у вигляді таблиці 

Excel (Додаток 1) формує секретар екзаменаційної комісії і надсилає до навчального 

відділу.  

3. Наповнення інституційного репозитарію університету записками 

кваліфікаційних випускних робіт здійснюється вченими секретарями випускових кафедр 

за допомогою електронного додатку до репозитарію за посиланням: 

https://cabinet.udhtu.edu.ua .   

3.1. Для формування архіву із електронними версіями кваліфікаційних робіт 

здобувачі вищої освіти надають на випускову кафедру повні електронні версії 

пояснювальних записок своїх кваліфікаційних робіт не пізніші ніж за два дні до захисту.  

3.2. Електронна версія кваліфікаційної роботи формується єдиним файлом у 

форматі PDF безпосередньо з програми MS Word або іншого текстового редактора. 

Титульний аркуш, завдання, відомість можуть не містити підписів (скановані копії 

аркушів із підписами додавати до документу не обов'язково). Файл може бути захищений 

тільки від друку, копіювання та редагування за допомогою будь-якого програмного 

забезпечення (наприклад, www.pdf2go.com/ru).  

3.3. Керівник кваліфікаційної роботи контролює відповідність електронних версій 

кваліфікаційних випускних робіт паперовим версіям. 

3.4. Секретар екзаменаційної комісії контролює можливість перегляду файлів, що 

будуть передаватися до інституційного репозитарію, та відповідності їх вимогам цього 

Порядку; 

4. Для завантаження електронних версій кваліфікаційних робіт до репозитарію 

необхідно: 

- перейти за посиланням https://cabinet.udhtu.edu.ua ; 

- ввести Логін та Пароль (ті ж самі, що  у системі "Навчальний процес"); 

- вибрати закладку "Кваліфікаційні роботи"; 

http://www.pdf2go.com/ru


- вибрати відповідну студентську групу (у випадку, коли список груп не виводяться 

на екран необхідно оновити сторінку - у лівому верхньому куті екрану натиснути 

піктограму          ; 

- у списку студентів групи завантажити електронну версію кваліфікаційної роботи 

відповідному студенту за допомоги кнопки "Створити". У вікно внести назву  

кваліфікаційної роботи, вибрати рік випуску, ступінь та завантажити електронну версію 

кваліфікаційної роботи за допомогою кнопки "Browse...". Після внесення необхідної 

інформації нажати кнопку "Створити роботу". Аналогічно завантажити усю необхідну 

інформацію по іншим студентам групи та перейти в іншу групу кафедри. 

Попередження!!! Після натискання кнопки "Створити роботу" не буде 

можливості самостійно переглянути або змінити завантажений документ!  

- завантаження електронних версій кваліфікаційних робіт можливо тільки з 

комп'ютерів університету. Мінімальні вимоги для роботи з додатком до репозитарію: ОС 

Windows 7, оновлені версії браузерів Google Chrome, Firefox або Opera.   

5. Облік та розміщення електронних версій кваліфікаційних робіт в інституційному 

репозитарії здійснюється протягом трьох тижнів після закінчення роботи екзаменаційної 

комісії. 

6. Контроль за наявністю викладених кваліфікаційних робіт в інституційному 

репозитарії та захищених кваліфікаційних робіт здійснює навчальний відділ. 

 

 

Перший проректор       О.В. Зайчук 

Начальник навчально-наукового центру    Р.В. Смотраєв  
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* файл назвати за назвою кафедри. 

 

 

 


