
                                                                                                       

Перевірка студентських кваліфікаційних робіт на 

наявність ознак плагіату 

 
Згідно Положення про систему запобігання академічному плагіату у КПІ 

ім. Ігоря Сікорського  перевірці на плагіат за  підлягають: 

1. курсові проєкти\роботи, усі роботи  або вибірково за рішенням кафедри, на 

етапі допуску до захисту;  

2. кваліфікаційні роботи на здобуття ступеня «магістра» проходять перевірку на 

наявність ознак плагіату; 

3. дисертаційні роботи на здобуття «доктора філософії» або «доктора наук» на 

етапі представлення матеріалів робіт до розгляду спеціалізованою вченою радою; 

4. рукописи монографій та підручників, рукописи навчальних посібників, 

рукописи статей, тез доповідей. 

 

Перевірка відбувається у системі виявлення збігів/ідентичності/схожості 

Unicheck згідно договору між КПІ ім. Ігоря Сікорського та ТОВ 

«АНТИПЛАГІАТ». 

 

Згідно Додатку 1 до Положення про систему запобігання академічному плагіату 

(Інструкція щодо загальних питань роботи відповідальної особи за перевірку 

академічних текстів на наявність ознак плагіату в системі виявлення 

збігів/ідентичності/схожості Unicheck) висуваються наступні вимоги до файлів 

кваліфікаційних робіт для перевірки у системі Unicheck:  

Під час підготовки файлу кваліфікаційної роботи забороняється 

використовувати будь-які методи зумисного спотворення текстів, зокрема 

забороняється:  

- заміна текстових символів на візуально ідентичні зображення  

- заміна окремих букв одного алфавіту на аналогічні за написанням букви іншого 

алфавіту (наприклад, заміна кириличних букв ‘АаВЕеІіКМНОоРрСсТуХх’ на 

відповідні латинські і навпаки)  

- вставка додаткових текстових символів, які візуально не є видимі.  

Файл для перевірки на наявність ознак плагіату має містити частину роботи 

від Вступу до Висновків, включно. Вилучення титульного аркуша, змісту, 

списку використаних джерел, тощо, допустиме, оскільки вони не відображають 

істинне авторство і знижують рівень унікальності.  

https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Pologen_pro_plagiat.pdf
https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Pologen_pro_plagiat.pdf
https://matan.kpi.ua/public/files/onp-ta-opp/mobility/dohovir-antyplahiat.pdf


Файл для перевірки на наявність ознак плагіату має бути у форматі *.pdf із 

можливістю пошуку по тексту.  

Назва файлу повинна мати єдину структуру та містити коротку інформацію 

про ПІБ студента, академічну групу, тип роботи, рік захисту. Наприклад:  

 

KostukSV_KV51_magistr_2022.pdf 

Рівень унікальності роботи визначається на розсуд факультетів, кафедр, 

залежно від виду роботи та її галузевого спрямування.  

Перевірка одного й того ж академічного тексту здійснюється один раз. 

Повторна перевірка не передбачена.  

      В систему Unicheck атестаційну роботу студента завантажує 

відповідальний на кафедрі МАтаТЙ за перевірку робіт на плагіат в спеціально 

створену директорію в системі. 

 

 

Згідно Додатку 2 до Положення про систему запобігання академічному плагіату 

(Інструкція з розміщення кваліфікаційних робіт в ELAKPI) висуваються наступні 

вимоги до файлів кваліфікаційних робіт для їх розміщення в ELAKPI:  

Файл всієї роботи (від Титульної сторінки до Списку літератури, включно) 

має бути у форматі *.pdf із можливістю пошуку по тексту, обв’язково 

містити індекс УДК, ключові слова.  

Назва файлу має містити прізвище студента та тип роботи. Наприклад:  

 

Kostuk_magistr.pdf 

 

Здійснення перевірки на академічний плагіат курсових робіт здобувачів 

вищої освіти відбувається в системі Unicheck. Вимоги до файлів такі самі,  як 

вимоги до файлів кваліфікаційних робіт.  

 

Відповідальність 

 У разі виявлення порушення академічної доброчесності в атестаційній 

роботі відповідальність несе автор. Підстава – п.11 Положення про 

систему запобігання академічному плагіату. 

 У разі виявлення порушення академічної доброчесності в уже захищеній 

атестаційній роботі здобувач вищої освіти може бути 

ретроспективно позбавлений ступеня вищої освіти. Підстава – ст. 6, ч. 2, 

абз. 4 Закону України “Про вищу освіту”. 

 

 


