
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 
 

НАКАЗ 
«_01_»____лютого____2012 р. №______62 - I__ 
 
Про формування колекції друкованих і електронних видань. 
 
 З метою формування колекції друкованих праць науковців, викладачів, співробітників та 
студентів НТУ «ХПІ» і електронної колекції «Електронного архіву Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» (інституційного репозитарію), 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити Координаційну раду проекту під моїм головуванням у такому складі: 
 
Марченко Андрій Петрович, проректор з наукової роботи, (заст. голови), 
Романовський Олександр Георгійович, проректор з науково-педагогічної. роботи, (заст. голови), 
Сокол Євген Іванович, проректор з науково-педагогічної роботи, (заст. голови), 
Арутюнян Андрій Сергійович, WEB-майстер НТУ «ХПІ», 
Гайдамака Микола Дмитрович, начальник режимно-секретного відділу, 
Главчева Юлія Миколаївна, заступник директора НТБ, 
Гуцаленко Юрій Григорович, ст.н.с. каф. ІТМ ім. М.Ф. Семка (секретар), 
Зайцев Юрій Іванович, учений секретар, 
Кривобок Руслан Вікторович, заступник зав. НДЧ, 
Молчанова Юлія Юріївна, начальник загально університетської юридичної служби, 
Панфілов Юрій Іванович, начальник методичного відділу, 
Семененко Лариса Петрівна, директор НТБ, 
Сук Олександр Пилипович, директор центру дистанційної освіти, 
Єфремова Марія Павлівна, начальник редакційно-видавничого центру, 
Щетинін Віктор Павлович, начальник ЦНІТ,  
 

2. Науково-технічній бібліотеці (директор Семененко Лариса Петрівна) : 
 

2.1. До 1 жовтня 2015 р. на базі відділу обслуговування читачів науковою літературою 
сформувати та відобразити в електронному каталозі колекцію друкованих праць науковців, 
викладачів та співробітників НТУ «ХПІ» на основі ретроспективного фонду бібліотеки та нових 
надходжень, виокремити із загального фонду; 
 

2.2. У квітні 2012 року розпочати реалізацію упровадження в дію «Електронного архіву 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (інституційного 
репозитарію) як такого, що забезпечує вільний доступ до опублікованих наукових, навчальних, 
навчально-методичних, літературно-художніх видань співробітників НТУ «ХПІ». 

Здійснювати постійну методичну і організаційну його підтримку; 
 

2.3. Протягом лютого-травня 2012 року провести за окремим планом серію презентацій 
інституційного репозитарію, а у вересні-грудні 2012 року – тренінги для всіх кафедр і наукових 
підрозділів. Організувати постійне консультування викладачів та наукових співробітників з питань 
розміщення робіт в «Електронному архіві Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут»; 
 



2.4. Електронні документи розміщувати в «Електронному архіві Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» на підставі «Авторського договору-
приєднання про передачу невиключних прав на використання твору»; 
 

2.5. При розміщенні електронних версій документів в «Електронному архіві Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» дотримуватися терміну ембарго, 
встановленого Координаційною радою для Вісників НТУ «ХПІ», наукових журналів та збірок (для 
кожного типу та виду видань) або особисто автором(ми); 
 

2.6. У разі суперечок щодо кола осіб, які можуть розміщувати свої документи або щодо 
типовидового переліку документів і порядку включення або вилучення документів із 
«Електронного архіву Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут» керуватися рішенням Координаційної ради; 
 

2.7. Розмістити інформацію про проект та посилання на «Електронний архів Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на головній сторінці веб-сайту 
університету і на сайті НТБ. 
 

3.Головним редакторам :  
 
Тематичних редакційних колегій Вісника НТУ «ХПІ»: 
 

Качанову Петру Олексійовичу,    Тимофеєву Юрію Вікторовичу, 
Самородову Вадиму Борисовичу,    Бардіну Олександру Миколайовичу, 
Морачковському Олегу Костянтиновичу,  Рищенку Михайлу Івановичу, 
Сучкову Григорію Михайловичу,    Кравченку Володимиру Івановичу, 
Бойку Анатолію Володимировичу,   Єпіфанову Віталію Валерійовичу, 
Дмитрієнку Валерію Дмитровичу,    Ніколаєнку Віталію Івановичу, 
Соколу Євгену Івановичу,     Скляру Володимиру Миколайовичу, 
Клепікову Володимиру Борисовичу,   Ульєву Леоніду Михайловичу, 
Лупікову Валентину Сергійовичу,    Кіпенському Андрію Володимировичу, 
Ткачуку Миколі Анатолійовичу,    Гуріну Анатолію Григоровичу, 
Пуляєву Валерію Олександровичу,   Ваніну Віктору Анатолійовичу 
Годлевському Михайлу Дмитровичу,   Міщенку Володимиру Акимовичу, 
Перерві Петру Григоровичу,    Гапонову Володимиру Степановичу 
 

Наукових журналів та збірок: 
 
Клименку Борису Володимировичу («Електротехніка і електромеханіка»); 
Александрову Євгену Євгеновичу («Механіка і машинобудування»); 
Ведю Валерію Євгеновичу («Інтегровані технології та енергозбереження»); 
Марченку Андрію Петровичу («Двигуни внутрішнього згоряння»); 
Романовському Олександру Георгієвичу («Теорія і практика управління соціальними системами: 
філософія, психологія, педагогіка, соціологія», «Проблеми та перспективи формування 
національної гуманітарно-технічної еліти»); 
Верезубу Миколі Володимировичу («Високі технології в машинобудуванні»); 
Грабченку Анатолію Івановичу («Різання та інструмент в технологічних системах»), 
Федоровичу Володимиру Олексійовичу («Сучасні технології в машинобудуванні»). 
 

Авторам монографій, підручників, навчальних посібників 
починаючи з січня 2012 року забезпечити своєчасну, впродовж 10 днів з моменту виходу з 

друку продукції, передачу друкованих та електронних версій (у форматі Microsoft Word) випусків 



видань до НТБ, а також розсилку їх обов’язкового примірника в установи, затверджені ВАКом 
України, згідно «Переліку». 
 

4. Координаційній раді (проф. Марченко А.П.) з метою забезпечення постійної уваги до 
створення і оперативного поповнення колекції друкованих видань та «Електронного архіву 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: 
 

4.1. Затвердити робочий комітет в такому складі: 
Главчева Юлія Миколаївна, заст. директора НТБ (голова); 
Присухіна Тетяна Михайлівна, інж. ІІІ кат. ВНТІ і ПЛР; 
Арутюнян Андрій Сергійович, WEB-майстер; 
Гуцан Олександр Миколайович, асистент каф. ОВУП; 
Гуцаленко Юрій Григорович, ст.н.с. каф. ІТ в машинобудуванні ім. Семка; 
Побережна Оксана Олександрівна, бібл. І кат. 
 

4.2. Щорічно виносити на розгляд і обговорення Вченої ради університету питання щодо 
забезпечення постійної уваги до створення і оперативного поповнення колекції друкованих 
видань. 

 
 4.3. До 30 квітня 2012 року визначити та затвердити час ембарго для Вісників НТУ «ХПІ», 
наукових журналів і збірок. 
 

5. Авторам друкованих наукових, навчальних та науково-методичних видань 
подавати електронний варіант своїх видань до НТБ для розміщення в «Електронному архіві 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» лише після 
остаточного редагування. 
 

6. Центру новітніх інформаційних технологій (начальник Щетинін Віктор 
Павлович): 

 
6.1. Починаючи з лютого 2012 року, забезпечити технічну підтримку «Електронного 

архіву Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
(інституційного репозитарію); 

 
6.2. Забезпечити архівування та збереження електронних документів; 
 
6.3. Забезпечити доступ до інформації про персональні данні кадрового складу 

університету (АРМ «Відділ кадрів») співробітникам науково-технічної бібліотеки Побережній 
Оксані Олександрівні (бібліотекар 1 кат.) та Главчевій Юлії Миколаївні (заст. директора) для 
коректного вводу інформації про авторів. 

 
7. Відділу по збереженню та обробці документів (начальник Овсієнко Олена 

Василівна) забезпечити доступ до особистих справ, починаючи з 1930 року, співробітникам 
науково-технічної бібліотеки для ідентифікації авторства видань з фонду науково-технічної 
бібліотеки та пошуку їх праць у фондах інших бібліотек. 

 
 

8. Друкарні НТУ «ХПІ» (директор Черкашин Леонід Дмитрович) для формування 
колекції передавати до НТБ з кожного накладу незалежно від його обсягу таку кількість 
друкованих видань: 
- науково-методичних - 2 примірника; 
- монографій - 5 примірників; 



- підручників, навчальних посібників - 5 примірників; 
- програм та матеріалів наукових, науково-практичних конференцій - 2 примірника. 
 
Підстава: Службова записка проректора Марченка А.П. 
 
 
 
 
 
Ректор        Л.Л.Товажнянський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проект наказу вносить: 
 
 
Проректор       А.П. Марченко 
 
Узгоджено: 
 
 
Начальник ВК      А.А. Попов 
 
 
 
Гол. Бухгалтер      С.В. Солодовнікова 
 
 
 
Начальник ПФВ      Н.М. Горбатенко 
 
 
 
Начальник заг. – університетської  
юридичної служби      Ю.Ю. Молчанова 


