ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ
РОБІТ НА АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
Документ розроблено керуючись основними положеннями Закону
України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII та Закону України «Про
вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, відповідними Постановами Кабінету
Міністрів України та наказами Міністерства освіти і науки України та
«Положенням про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних
навчальних робіт на академічний плагіат».
Загальні положення
1. Перевірці на плагіат підлягають усі види випускних кваліфікаційних
робіт. Перевірку випускних кваліфікаційних здобувачів вищої освіти для
освітнього ступеня (ОС) «Магістр» (освітньо-професійна програма) та ОС
«Бакалавр» проводити за допомогою програмних продуктів «Unichek» або/та
«Strikeplagiarism». Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОС
«Магістр» (освітньо-наукова програма) перевірку випускних робіт здійснювати
із залученням репозитаріїв, доступних у мережі Internet та університетського
репозитарію.
2. За критерій оригінальності творів приймається показник рівня
унікальності тексту у відсотках, отриманий за допомогою програмно-технічних
засобів перевірки на плагіат «Unichek» або/та «Strikeplagiarism».
3. Перевірці підлягає основна частина випускної кваліфікаційної
роботи. Результатом перевірки є висновок з наведеним відсотком унікальності
тексту, який слід розуміти наступним чином:
- достатня унікальність
для випускних кваліфікаційних робіт бакалавра – більше 70 %;
для випускних кваліфікаційних робіт магістра – більше 70 %;
4. Виявлені у тексті запозичення є правомірними, якщо вони є:
– власними назвами (індивідуальними найменуваннями окремих об’єктів,
найменуваннями установ, бібліографічними посиланнями на джерела та ін.);
– усталеними словосполученнями, що характерні для певної сфери знань;
– цитування, оформлені належним чином;
– самоцитуванням (фрагментами тексту, що належать автор твору,
опубліковані або оприлюднені в електронній формі ним у інших творах);
– сталими методиками розрахунку елементів конструкцій, вузлів,
характеристик, показників тощо.

5. Здобувач вищої освіти, що виконав випускну кваліфікаційну робо
ту, яка має достатню унікальність тексту допускається до її захисту.
Рівень унікальності випускної кваліфікаційної роботи підтверджується
висновком керівника роботи та затверджується завідувачем кафедри.
6. Студент випускна кваліфікаційна робота якого має низьку уні
кальність (менше 70%), до захисту не допускається.
7. Результат перевірки оформлюється відповідним протоколом, де за
значається коректність посилань або факт плагіату. Якщо посилання коректні,
а ідеї та результати, отримані в результаті досліджень, є унікальними, студент
може бути допущений до захисту.
Якщо виявлено факт плагіату, студент не допускається до захисту
випускної кваліфікаційної роботи, робота має бути доопрацьована, та подана
на повторну перевірку. Кількість перевірок – не більше трьох.
У випадко, коли третя перенвірка виявляє низьку унікальність тексту,
здобувач вищої освіти може бути відрахований з Університету.
8. Звіт, в якому наведено відсоток унікальності тексту роботи, є
обов’язковим та наводиться у додатках до випускної кваліфікаційної роботи.

