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Лист та Аналітична записка МОН № 1/9-263 від 20.05.20 р.  

«До питання уникнення проблем і помилок у практиках 

забезпечення академічної доброчесності»

◼ «…перевірка кваліфікаційних робіт 
здобувачів освіти та дисертацій на 
здобуття наукових ступенів є обов’язком 
закладу вищої освіти (наукової установи), а 
не здобувача»



Порядок перевірки кваліфікаційних випускних робіт 

здобувачами вищої освіти текстових та графічних 

запозичень засобами перевірки на плагіат (28.07.2020)

◼ 2.2 Перевірка  на  плагіат  випускних  
кваліфікаційних  робіт  ЗВО може 
здійснюватися:

◼ − самим автором та керівником ВКР на 
всіх етапах підготовки роботи;

◼ − Сектором запобігання та виявлення 
плагіату Бібліотеки здійснюється технічна 
перевірка на заключному етапі з 
передаванням згенерованих звітів і довідок 
для аналізу керівникам ВКР



Порядок перевірки…

◼ 2.5 «Строки, порядок, особливості проведення 
перевірки на плагіат випускних кваліфікаційних 
робіт здобувачів вищої освіти, допустимий рівень 
унікальності тексту, а також строки і порядок 
подання робіт на кафедру, до репозитарію 
eaDNURT та  до  екзаменаційних комісій  
конкретизуються  у  методичних рекомендаціях,  
що  затверджуються випусковими  кафедрами  з  
урахуванням вимог цього Порядку, інших 
затверджених в Університеті нормативних актів, 
чинного законодавства України та з урахуванням 
специфіки галузі знань».   

◼ («Порядок перевірки випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на 

виявлення текстових та графічних запозичень засобами перевірки на плагіат» , 

затв. Ректором  ДНУЗТ 28.07.2020 р.)



Важливо !

◼ Unicheck – онлайн-сервіс перевірки на ознаки 
плагіату, який перевіряє текстові документи на 
наявність запозичених частин тексту з відкритих 
джерел в Інтернеті та Бібліотеки (внутрішньої 
бази документів) університету.

◼ Висновок про наявність чи відсутність 
академічного плагіату мають робити 
кваліфіковані експерти

◼ Відомі формулювання математичних теорем та 
їх доведення, опис стандартних методик, 
фрагменти літературних творів, документи 
законодавства тощо НЕ є плагіатом. (Наприклад, якщо є 

уточнення в тексті, що наведена формула  – типова, яка застосовується при виконанні завдань 

дослідження, то цього достатньо і для студента, і для експерта, щоб стверджувати – це не 

плагіат) 



Покрокові дії

◼ 1. Кафедрам передати до Бібліотеки Списки 
магістрів, допущених до захисту, за окремими 
освітніми програмами (ауд. 262, Медіа-зал; 
внутр. тел. 1-86) та e-mail + П.І.Б. 
відповідальної особи від кафедри.

◼ 2. Бібліотечний e-mail для перевірки робіт: 
dyplom.DNUZT@gmail.com

◼ 3. Готову роботу магістр надсилає  на дану е-
адресу. Файл у форматі: doc, docx чи pdf (з 
розпізнаванням). Назва файлу: «ПІБ_група» 
англійськими літерами. Наприклад, 
Krylov_Petro_Romanovych_TКI37-6.

mailto:dyplom.DNUZT@gmail.com
user
Вычеркивание



продовженния Покрокові дії

4. Фахівець Сектору запобігання та 
виявлення плагіату науково-технічної 
бібліотеки відповідно  до  графіку, але  не  
пізніше 5-ти  робочих  днів,  за  допомогою 
системи Unicheck виконує  перевірку  
наданих  академічних текстів на плагіат,  за 
результатами  якої  формує згенерований 
електронний звіт (висновок  про унікальність 
роботи) і довідку за своїм підписом.
5. Е-звіт щодо перевірки роботи та довідку  
фахівець Бібліотеки надсилає на e-mail 
відповідальної від кафедри особи.



продовженния Покрокові дії

6. Керівник ВКР як експерт з предметної 
області на основі аналізу е-звіту перевіреної 
роботи приймає рішення  про  допуск,  
доопрацювання  та повторну  перевірку  або 
недопуск до захисту магістерської роботи
7. Відповідальна від кафедри особа зберігає 
в електронному вигляді висновки перевірки 
випускної кваліфікаційної роботи в повному 
обсязі. Термін зберігання - один рік після 
випуску студента.



закінчення Покрокові дії

8. Передача до репозитарію eaDNURT (що 
супроводжується Бібліотекою) цифрових 
копій захищених магістерських робіт 
відбувається відповідальною від кафедри 
особою протягом 5 робочих днів після 
захисту
9. Наповнення університетського репозитарію 
eaDNURT кваліфікаційними випускними 
роботами відбувається бібліотекарями 
Сектору запобігання та виявлення плагіату 
науково-технічної бібліотеки





◼ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!


