
1  

Схвалено на засіданні                                             ЗАТВЕРДЖУЮ 

Вченої ради ДВНЗ УДХТУ                     Ректор ДВНЗ УДХТУ 

від «24» лютого 2022 року  

протокол № 2      __________________ К.М. Сухий 

       наказ від ____________2022 року № ____ 

 

 

Тимчасове положення 

про порядок перевірки академічних текстів на плагіат 

в ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 

 

1.Загальні положення 

 
1.1.Тимчасове положення про порядок перевірки академічних текстів 

(магістерських та бакалаврських кваліфікаційних робіт, курсових 

проєктів/робіт, рефератів) на наявність плагіату (далі Положення) у ДВНЗ 

«Український державний хіміко-технологічний університет» (далі 

Університет) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

Закону України «Про освіту», Закону України «Про авторське право і 

суміжні права», «Порядку скасування рішення про присудження ступеня 

вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації», затвердженого 

постановою КМУ від 26 серпня 2021 р. № 897, Рекомендацій щодо 

запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах 

(авторефератах,дисертаціях, наукових доповідях, статтях тощо) – лист МОН 

№1/11-8681 від15.08.2018, Статуту Університету,  Положення про систему 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності університету та якості 

вищої освітив ДВНЗ УДХТУ, Тимчасового положення про академічну 

доброчесність в ДВНЗ УДХТУ, а також з врахуванням досвіду в цій сфері 

Національного авіаційного університету ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет», Сумського державного університету, Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. 

І.Сікорського» та інших закладів вищої освіти. 

1.2.   Це положення регламентує процедуру проведення перевірки 

академічних текстів студентів Університету з використанням сервісу 

інтернет-системи «StrikePlagiarism.com» та умовно безкоштовних систем 

перевірки (УБС) на наявність запозичень із текстів, присутніх в базах 

університету, базах інших вищих навчальних закладів та в Інтернеті. 

1.3. Процедурі обов’язкової перевірки академічних текстів підлягають 

кваліфікаційні роботи студентів освітніх рівнів бакалавр та магістр. 
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Перевірка курсових проєктів та робіт, рефератів є опціональною і може 

здійснюватися викладачем самостійно за допомогою УБС. 

1.4. Метою перевірки є визначення ступеня подібності академічного 

тексту робіт до текстів документів, що містяться в базах даних Університету 

та в Інтернеті. Роботи, в тексті яких виявлено значний відсоток подібності, не 

можуть бути кваліфіковані (прийняті до розгляду) як такі, що не містять 

плагіат.  

1.5. Контактною особою між Університетом і компанією Plagiat.pl, що 

надає послуги виявлення текстових збігів та запозичень і є власником 

системи «StrikePlagiarism.com», з усіх технічних питань функціонування 

системи і координатором роботи з перевірки академічних текстів в 

університеті є Адміністратор антиплагіатної системи (далі Адміністратор). 

Обліковий запис Адміністратора створюється представником компанії 

Plagiat.pl. 

1.6. Перевірка робіт здобувачів вищої освіти на академічний плагіат 

здійснюється Університетом на підставі заяви студента щодо самостійності 

виконання письмової роботи та ідентичності друкованої та електронної версії 

роботи (Додаток 1). 

 
2.Основні терміни та їх визначення 

 
У Положенні використовуються терміни у таких значеннях: 

Плагіат – оприлюднення (опублікування) повністю або частково, 

чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору. 

Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) 

наукових(творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів 

власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів 

(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства. 

Академічним плагіатом є: 

– видання виконаної іншим автором роботи за свою; 

– відтворення в тексті роботи без змін, з незначними змінами, або в 

перекладі тексту іншого автора (інших авторів) без посилання на автора 

(авторів) відтвореного тексту; 

– відтворення в тексті наукової (творчої) роботи, повністю або 

частково, тексту іншого автора (інших авторів) через його перефразування 

чи довільний переказ без посилання на автора (авторів) відтвореного тексту;  

– відтворення в тексті наукової (творчої) роботи наведених в іншому 

джерелі цитат з третіх джерел без вказування, за яким саме безпосереднім 

джерелом наведена цитата; 
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– відтворення в тексті наукової (творчої) роботи наведеної в іншому 

джерелі науково-технічної інформації (крім загальновідомої) без вказування 

на те, ким саме були отримані ці дані (у тому числі самоплагіат); 

– представлення суміші власних і запозичених аргументів без 

належного цитування; 

– компіляція – створення тексту наукової (творчої) роботи шляхом 

копіювання тексту із низки джерел, з посиланням на авторів, але без 

поглибленого вивчення проблеми та внесення оригінальної думки. 

Науковий результат – нове наукове знання, одержане в процесі 

фундаментальних або прикладних наукових досліджень чи аналітичної 

(аналітико-синтетичної) обробки та систематизації відомих наукових фактів, 

тверджень та результатів, зафіксоване на носіях інформації. Науковий 

результат може бути у формі звіту, опублікованої наукової статті, наукової 

доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, 

монографічного дослідження, наукового відкриття, проекту нормативно-

правового акту, нормативного документу або науково-методичних 

документів, підготовка яких потребує проведення відповідних наукових 

досліджень або містить наукову складову. 

Цитата – порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи 

будь-якого іншого опублікованого (оприлюдненого на офіційному вебсайті) 

твору, який використовується, з обов'язковим посиланням на його автора і 

джерело цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити 

зрозумілішими свої твердження або для посилання на погляди іншого автора 

в автентичному формулюванні. 

Умовно безкоштовні системи перевірки на наявність запозичень: 

«AntiPlagiarism.NET», «AdvegoPlagiatus» тощо.  

 
3. Порядок здійснення заходів з перевірки на академічний плагіат 

дипломних кваліфікаційних робіт  

 
3.1. Текст кваліфікаційної роботи (або визначених частин 

кваліфікаційної роботи), після остаточної перевірки керівником (не пізніше 

ніж за десять днів до захисту), має бути перевірений на текстові збіги та 

запозичення за допомогою спеціально налаштованої УБС, що встановлена у 

читальному залі бібліотеки або на випускових кафедрах. Для цього студент 

за присутності керівника кваліфікаційної роботи завантажує в УБС свою 

роботу у форматі .doc або .docx. Звіт з перевірки формується у формі 

документа .doc (.docx) та зберігається на кафедрі в електронному вигляді.   

3.2. На підставі звіту з перевірки керівник роботи приймає рішення: 
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1) про рекомендацію роботи до захисту (при рівні оригінальності тексту 

«Високий», див. табл.); 

2) про направлення роботи на перевірку на текстові збіги та запозичення 

за допомогою системи «StrikePlagiarism.com» (при рівні оригінальності 

тексту «Задовільний»); 

3) про недопуск роботи до захисту і направлення її на доопрацювання та 

перевірку на текстові збіги та запозичення за допомогою системи 

«StrikePlagiarism.com» (при рівні оригінальності тексту «Низький»); 

4) про недопуск роботи до захисту і направлення її на доопрацювання та 

повторну перевірку на текстові збіги та запозичення за допомогою УБС (при 

рівні оригінальності тексту «Дуже низький» та «Неприйнятний»). 

При рівні оригінальності тексту «Високий» до роботи, що проходить 

подальші процедури дипломування (рецензування, нормоконтроль, захист), 

додається заява студента щодо самостійності виконання письмової роботи та 

ідентичності друкованої та електронної версії роботи (Додаток 1) та відгук 

керівника, у якому зазначається інформація щодо перевірки: «Роботу 

перевірено за допомогою умовно безкоштовної системи _________  

(наприклад, «AntiPlagiarism.NET»). Унікальність тексту __%. Запозичення, 

виявлені в роботі, є правомірними і не є плагіатом». 

При рівні оригінальності тексту «Задовільний» правомірність 

запозичень та необхідність у переробці роботи вирішує керівник 

кваліфікаційної роботи після її перевірки на текстові збіги та запозичення за 

допомогою системи «StrikePlagiarism.com». 

Для перевірки роботи на текстові збіги та запозичення за допомогою 

системи «StrikePlagiarism.com» студент має надати роботу разом із заявою 

щодо самостійності виконання письмової роботи та ідентичності друкованої 

та електронної версії роботи (Додаток 1) відповідальній особі від кафедри 

для передачі її на перевірку системою «StrikePlagiarism.com». 

3.3. Відповідальна особа збирає електронні роботи, що потребують 

перевірки системою «StrikePlagiarism.com», та надає їх одним архівом разом 

із списком робіт до Адміністратора. 

3.4. Адміністратор, після отримання файлів робіт від кафедр, проводить 

перевірку на текстові збіги та запозичення за такою процедурою: 

– завантажує файли робіт на сервер системи «StrikePlagiarism.com»; 

– перевіряє завантажені файли робіт; 

– зберігає на локальних носіях розширені електронні звіти щодо 

результатів перевірки, у яких міститься інформація про відсоток унікальності 

робіт; 
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– передає розширені електронні звіти щодо результатів перевірки 

відповідальним особам від кафедр. 

3.5. Звіти щодо результатів перевірки на текстові збіги та запозичення за 

допомогою системи «StrikePlagiarism.com» розглядаються керівником 

кваліфікаційної роботи (при рівні оригінальності тексту «Високий» та 

«Задовільний») або комісією кафедри та приймається одне з рішень: 

1) запозичення, виявлені в роботі, є законними і не є плагіатом. Робота 

може бути рекомендована до захисту (при рівні оригінальності тексту 

«Задовільний»); 

2) виявлені запозичення не є плагіатом, розміщені в розділах, які не 

описують безпосередньо авторське дослідження (розрахунки), але кількість 

цитат перевищує допустимий обсяг. Робота має бути відкоригована та надана 

для повторної перевірки за допомогою системи «StrikePlagiarism.com» (при 

рівні оригінальності тексту «Низький»). 

3) робота містить навмисні текстові спотворення, передбачувані спроби 

укриття запозичень або інші прояви академічного плагіату. Робота містить 

фабрикацію або фальсифікацію даних. Робота не допускається до захисту. 

У першому випадку до роботи, що проходить інші процедури 

дипломування (рецензування, нормоконтроль, захист) додається заява 

студента щодо самостійності виконання письмової роботи та ідентичності 

друкованої та електронної версії роботи (Додаток 1) та відгук керівника, у 

якому зазначається інформація щодо перевірки: «Роботу перевірено за 

допомогою умовно безкоштовної системи _________ (наприклад, 

«AntiPlagiarism.NET»). Унікальність тексту __%. Запозичення, виявлені в 

роботі, є правомірними і не є плагіатом». 

У другому випадку студент має переробити роботу та надати її не 

пізніше ніж за 3 дні до захисту разом із заявою щодо самостійності 

виконання письмової роботи та ідентичності друкованої та електронної версії 

роботи (Додаток 1) відповідальній особі від кафедри для передачі її на 

повторну перевірку системою «StrikePlagiarism.com».  

У третьому випадку результати перевірки розглядаються Комісією з 

академічної доброчесності факультету (що утворюється згідно положення 

Про академічну доброчесність в ДВНЗ «Український державний хіміко-

технологічний університет») та у випадку підтвердження висновку комісії 

кафедри голова Комісії з академічної доброчесності факультету подає на ім’я 

ректора клопотання, де вказується обґрунтована інформація по суті 

порушення та пропозиція щодо обрання академічної відповідальності  

студента. 

3.6. Керівник роботи студента несе відповідальність за перевірку роботи 
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у встановлені строки, прийняття рішення про доопрацювання та повторну 

перевірку на плагіат, а також за порівняння друкованої та електронної версій 

роботи здобувача освіти. 

3.7. У випадку незгоди з висновком Комісії факультету здобувач вищої 

освіти має право подати апеляцію. 

3.8. За результатами перевірки комісія кафедри складає звіт про 

перевірку кваліфікаційних робіт на текстові збіги та запозичення, в якому 

зазначається рівень оригінальності тексту кваліфікаційних робіт студентів 

(Додаток 2). 

 

4. Оцінка рівня оригінальності тексту та умови визнання запозичень 

правомірними 

 

4.1. В якості критерію оригінальності робіт студентів використовується 

показник рівня оригінальності тексту у відсотках, отриманих за допомогою 

програмно-технічних засобів перевірки на текстові збіги та запозичення. 

Для випускних кваліфікаційних робіт рекомендованою є наступна шкала 

оцінки залежно від кількісного показника рівня оригінальності тексту  

(таблиця). 

Таблиця - Шкала оцінки рівня оригінальності тексту   
Для 

магістерських 

кваліфікаційних 

робіт 

Для бакалаврських 

робіт, курсових робіт 

та проектів, інших 

робіт здобувачів освіти 

Рівень 

оригінальності 

тексту 

Рекомендована дія 

понад 80% понад 75 % Високий При належному оформленні запозичень та коли 

вони розміщені в розділах, які не описують 

безпосередньо авторське дослідження 

(розрахунки),текст вважається оригінальним та 

не потребує додаткових дій щодо запобігання 

неправомірним запозиченням. В іншому 

випадку керівник роботи приймає рішення, чи 

потребує робота корекції та перевірки за 

допомогою системи «StrikePlagiarism.com».  

від 65 % до 80% від 60 % до 75% Задовільний Текст потребує перевірки за допомогою 

системи «StrikePlagiarism.com». Після чого 

передається на розгляд керівника 

кваліфікаційної роботи, який визначає 

необхідність перероблення та повторної 

перевірки за допомогою системи 

«StrikePlagiarism.com». 

від 60% до 65% від 55 % до 60% Низький Текст потребує перероблення та перевірки за 

допомогою системи «StrikePlagiarism.com». 

Після чого передається на розгляд комісії 

кафедри, яка визначає необхідність 

перероблення та повторної перевірки за 

допомогою системи «StrikePlagiarism.com» 
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від 50% до 60% від 50 % до 55% Дуже низький  Текст потребує перероблення та перевірки за 

допомогою системи УБС, після чого 

приймається рішення про можливість перевірки 

за допомогою системи «StrikePlagiarism.com» 

або матеріал до розгляду не приймається і 

робота передається до Комісії  з  академічної  

доброчесності  факультету. 

менше 50% менше 50% Неприйнятний Наявні істотні ознаки плагіату. 

Робота передається до Комісії  з  академічної  

доброчесності  факультету. 

 

4.2. Виявлені у тексті роботи запозичення вважаються правомірними, 

якщо вони є: 

– власними назвами (індивідуальними найменуваннями окремих 

одиничних об’єктів, у т.ч. найменуваннями установ, назвами праць, які 

досліджувалися у творі, бібліографічними посиланнями на джерела та ін.); 

– усталеними словосполученнями, що характерні для певної сфери 

знань; 

– належним чином оформлені цитуваннями, якщо кількість цитат не 

перевищує рекомендований обсяг (див. таблицю). 

4.3. Перевірці підлягають творчі частини кваліфікаційних робіт: Вступ; 

Технологічна частина (Загальна частина)/Аналітичний огляд літератури; 

Спеціальна частина / Експериментальна частина тощо. За рішенням 

випускових кафедр перелік частин кваліфікаційних робіт, що підлягають 

перевірці, може бути доповнений. Ці зміни фіксуються у відповідному 

протоколі засідання випускової кафедри з зазначенням підстав такої зміни та 

доводяться до відома студентів. 

4.4. Показники оригінальності академічних текстів (у %) можуть бути 

змінені за рішенням випускових кафедр, що фіксується у відповідному 

протоколі засідання випускової кафедри з зазначенням підстав такої зміни, 

але не можуть бути нижчими за рекомендовані. Зміни доводяться до відома 

студентів.  

4.5. Отримані результати у звітах щодо перевірки тексту на унікальність 

носять рекомендаційний характер і є допоміжними матеріалами для 

перевірки академічного тексту на плагіат керівником роботи або комісією 

кафедри (окрім текстів із неприйнятним рівнем оригінальності тексту). 

4.6. Остаточне рішення про прийняття чи відхилення поданого тексту (з 

рівнем оригінальності «Дуже низький» та «Неприйнятний») може прийняти 

лише Комісія з академічної доброчесності факультету. Рішення обов’язково 

має бути аргументовано і зафіксовано в протоколі (висновку). 

 

 



8  

5. Порядок подання апеляції та її розгляд 
 

5.1. У випадку незгоди з рішенням Комісії з академічної доброчесності 

факультету студент має право подати апеляцію. 

5.2. Апеляція подається в день оголошення результатів перевірки роботи 

на плагіат особисто студентом декану факультету, на якому навчається 

студент. Апеляція, подана не в установлені терміни, розгляду не підлягає. 

5.3. Розгляд апеляції здійснюється апеляційною комісією, що 

створюється наказом ректора. Апеляція має бути розглянута на засіданні 

апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її реєстрації. 

5.4. Процедура розгляду апеляції регламентується Порядком оскарження 

процедури проведення та результатів контрольних заходів в Державному 

вищому навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний 

університет». 

5.5. Рішення апеляційної комісії є остаточним та оскарженню не 

підлягає. 

 

6. Прикінцеві положення 

 

6. Положення набирає чинності з моменту затвердження вченою радою 

університету та введення в дію наказом ректора. 

 

 

Голова науково-методичної ради, 

Перший проректор      Олександр ЗАЙЧУК 

 

Начальник  

навчально-наукового центру     Роман СМОТРАЄВ 

 

Завідувач відділом  

програмного забезпечення та  

технічних засобів навчання     Віктор МАКАРЧЕНКО 

 



9  

Додаток1 

Завідувачу кафедри 

_______________________________  

здобувача ступеня вищої освіти  

_______________________________  
(бакалавр, магістр) 

  

групи _________________________  
(абревіатура групи)

   

_______________________________  

_______________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові студента)  

 
 

Заява 

 
З правилами чинного положення про порядок перевірки академічних 

текстів на плагіат в ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 

університет» ознайомлений(а). 

Про використання системи виявлення текстових збігів та запозичень в 

роботах студентів оповіщений(а) та надаю свою згоду на обробку та 

збереження Університетом моєї роботи в базі даних Університету. Також 

надаю Університету право на передачу моєї роботи для обробки та 

збереження в системі виявлення текстових збігів та запозичень і 

використання роботи для виявлення плагіату в інших роботах, які 

завантажувалися/завантажуються для перевірки системою виявлення 

текстових збігів та запозичень і користувачами, які мають доступ до цієї 

системи, виключно в обмежених цілях для виявлення плагіату в текстах 

робіт. 

 Робота для перевірки Університетом надається в електронному 

варіанті. 

 Електронна версія моєї роботи збігається (ідентична) з друкованою. 
 

 

             
   Дата      Підпис 
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Додаток 2 

 

Звіт комісії кафедри 

         

про перевірку кваліфікаційних робіт студентів на текстові збіги та 

запозичення 
 

 

Результати перевірки текстів кваліфікаційних робіт студентів на 

текстові збіги та запозичення з використанням систем «StrikePlagiarism.com» 

та «_________» (навести назву УБС):  

 
№ 

з/п 

Рік 

випуску 

Код 

групи 

П.І.Б. Тема роботи Спеціаль-

ність 

Бакалавр/ 

магістр 

Рівень 

оригінальності 

тексту, % 

        

        

        

 

 

Посада         /   / 

 

Посада         /   / 

 

Посада         /   / 

 

 


