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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Положення «Про запобігання та виявлення академічного плагіату у 

здобувачів вищої освіти в Уманському національному університеті 

садівництва» (далі – Положення) до вимог Закону України «Про вищу освіту» 

від 01.07.2014 № 1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої 

освіти) та Статуту університету з метою підвищення якості навчання, розвитку 

навичок коректної роботи із джерелами інформації, активізації самостійності та 

індивідуальності при створенні авторського твору та відповідальності за 

порушення загальноприйнятих правил; з метою запобігання поширення 

плагіату в дипломних роботах студентів з боку студентів усіх форм навчання. 

1.2. Під плагіатом розуміють оприлюднення (опублікування), повністю або 

частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору (ст. 50 

Закону України «Про авторське право і суміжні права»). 

Під академічним плагіатом розуміють  навмисне відтворення   студентом у 

письмовій або електронній формі чужого твору, опублікованого на паперовому 

або офіційно оприлюдненого на електронному носії, повністю або частково, під 

своїм іменем без посилання на автора. 

1.3 У Положенні зустрічаються наступні поняття: 

- автор – фізична особа, творчою працею якої створено твір; 

- твір – письмова робота, інформація, як результат навчальної діяльності 

студента, представлена на паперових носіях або у електронному вигляді у 

мережі Інтернет чи оприлюднена на офіційному Web-сайті університету; 

- цитата – порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи будь-

якого іншого опублікованого (оприлюдненого на офіційному Web-сайті) 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. 

-коефіцієнти Подібності –:  

- визначають рівень запозичень в документі, тобто на скільки 

словосполучення, з яких складається документ, ідентичні словосполученням 

знайденим системою в контенті (у внутрішній базі даних ВНЗ, базах даних 

інших ВНЗ, що беруть участь у програмі обміну базами даних та Інтернеті) під 

час перевірки документа; 

- визначають співвідношення кількості виділених слів до загальної 

кількості слів у документі; 

Коефіцієнт Подібності № 1 розраховується на підставі коротких 

словосполучень ( мінімум 5 слів), знайдених системою в інших документах, 

тоді як Коефіцієнт Подібності № 2 розраховується виключно на підставі довгих 

словосполучень, довжина яких зазвичай становить 25 слів.  

Коефіцієнт Подібності № 2 є більш ефективним, так як знайдене довге 

словосполучення майже завжди вказує на цитату або плагіат, тоді як 

Коефіцієнт Подібності № 1 часто знаходить словосполучення загального 

використання, і вказує на те наскільки багатий словесний потенціал автора і як 



він його використовує. 

1.4. Розрізняють наступні види плагіату: 

- видання виконаної іншим автором роботи за свою без внесення в неї 

жодних змін та належного оформлення цитування; 

- копіювання значної частини чужої роботи в свою без внесення в 

запозичене жодних змін та належного оформлення цитування; 

- внесення незначних правок у скопійований матеріал (переформулювання 

речень, зміна порядку слів в них тощо) та без належного оформлення 

цитування; 

- парафраза – переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту. 

Сутність парафрази полягає в заміні слів (знаків), фразеологічних оборотів або 

пропозицій при використанні будь-якої авторської наукової праці (збереженої 

на електронних або паперових носіях, у тому числі розміщеної в мережі 

Інтернет), 

- омпіляція - неприпустимий спосіб представлення інформації у творах, 

створення значного масиву тексту без поглибленого вивчення проблеми 

шляхом копіювання тексту із низки джерел без внесення в нього правок, без 

самостійного дослідження та опрацювання джерел. 

1.5. Система запобігання академічного плагіату у здобувачів вищої освіти 

ґрунтується на всебічній перевірці дипломних робіт (проектів) студентів 

Університету, розміщених в інституційному репозитарії електронних освітніх 

ресурсів, на плагіат. 

Інституційний репозитарій електронних освітніх ресурсів – електронний 

освітній ресурс корпоративної мережі Університету, місце архівування 

повнотекстових електронних версій дипломних робіт (проектів) студентів. 

Для забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у дипломних роботах (проектах) здобувачів вищої освіти 

Університетом укладено договір з компанією Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Плагiат»  про перевірку робіт на плагіат в антиплагіатній 

інтернет-системі StrikePlagiarism.com.  

Антиплагіатна інтернет-система StrikePlagiarism.com – це інструмент, який 

дозволяє перевіряти оригінальність аналізованого документа. Її завданням є 

точне визначення ступеню можливої подібності в завантаженому тексті у 

порівнянні з вмістом Інтернету та баз даних. Система надає вищезгадану 

інформацію, що дозволяє провести незалежну оцінку по відношенню до 

законності запозичень, знайдених в проаналізованому змісті документа. 

 
2. ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ АНТИПЛАГІАТНОЇ 

ІНТЕРНЕТ-СИСТЕМИ 

 
2.1. Адміністрацією Університету призначаються адміністратори (за 

поданням деканатів), які отримують індивідуальні, захищені паролем облікові 

записи. Вони отримують доступ до своїх облікових записів на сайті 

www.StrikePlagiarism.com. Завданням адміністратора є завантаження 

документів в систему, ознайомлення з результатами їх перевірки, та підготовка 

http://www.strikeplagiarism.com/


висновків на підставі отриманого Звіту Подібності.  

2.2. Декани факультеті визначають та подають для затвердження наказом 

ректора Університету кандидатури НПП (далі - відповідальні особи), 

відповідальних за розміщення в інституційному репозиторії електронних версій 

дипломних робіт (проектів) та перевірку їх на плагіат. 

Функціями відповідальних осіб є: 

-  здійснення комп'ютерної перевірки роботи на плагіат (за затвердженим 

алгоритмом); 

-  оформлення довідки за результатами перевірки; 

-  архівування дипломної роботи (проекту) в репозитарії; 

-  збереження конфіденційності інформації щодо дипломних робіт 

(проектів) відповідно до Закону України «Про авторське право та суміжні 

права». 

2.3. Завідувач випускової кафедри після проходження студентами 

попереднього захисту дипломних робіт на кафедрі надає відповідальній особі 

електронні версії дипломних робіт (проектів) і витяг із протоколу засідання 

кафедри щодо допуску студентів до захисту не пізніше, ніж за 10 днів до 

захисту у ЕК. 

2.4. Відповідальна особа реєструє подані дипломні роботи (проекти) в 

журналі, архівує їх в репозиторії, здійснює комп’ютерну перевірку на плагіат, 

за результатами якої оформлює довідки (додаток 1)  та передає їх завідувачу 

кафедри. 

Довідка про результати перевірки дипломної роботи (проекту) на плагіат 

враховується завідувачем випускової кафедри та деканом факультету при 

прийнятті рішення щодо допуску до захисту у ЕК. 

До захисту у ЕК допускається дипломна робота (проект), в якій: 

- показник Коефіцієнта Подібності № 1 –  не більше 50%. 

- показник Коефіцієнта Подібності № 2 – не більше 5%. 

2.5. Відповідальна особа за результатами перевірки дипломних робіт 

(проектів) на факультеті проводить загальний статистичний аналіз їх рівня та 

відповідності до Закону України «Про авторське право та суміжні права» і 

формує звіт щодо автоматизованої перевірки дипломних робіт (проектів) на 

плагіат (додаток 2), який подає до відділу моніторингу якості освіти не пізніше, 

ніж за 4 дні до їх захисту. 

2.6. Відділ моніторингу якості освіти за результатами звітів аналізують 

якість дипломних робіт (проектів) в Університеті в цілому, систематизують та 

доводять зауваження до завідувачів кафедр та деканів факультетів для 

прийняття необхідних рішень щодо дипломних керівників, у яких були 

виявлені факти плагіату. 

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЛАГІАТ 

 
3.1. Студенти усіх форм навчання несуть відповідальність за подання своєї 

дослідницької роботи для перевірки інтернет-системою StrikePlagiarism.com у 

порядку визначеному даним Положенням. 



3.2. Дипломний керівник несе відповідальність за перевірку роботи у 

встановлені строки, прийняття рішення про доопрацювання та повторну 

перевірку на плагіат, а також про допуск дипломної роботи (проекту) до 

попереднього захисту. 

3.3. Відповідальна особа, яка виявила академічний плагіат повідомляє 

службовою запискою декана факультету, на якому навчається студент. 

3.4. Дипломні роботи (проекти) студентів, в яких були виявлені факти 

плагіату не можуть бути позитивно оцінені або взагалі не допускаються до 

захисту. 

3.5. До захисту допускаються дипломні роботи (проекти), виконані 

студентом самостійно. Виявлення академічного плагіату є підставою для 

відмови у присвоєнні освітнього рівня. 



Додаток 1 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

САДІВНИЦТВА 

 

 

 

Факультет_______________ 

Кафедра________________ 

 

 

ДОВІДКА 

про результати перевірки дипломної роботи (проекту) на плагіат 

 

П.І.Б. студента________________________________________________________ 

Група, форма навчання________________________________________________ 

Тема дипломної роботи (проекту)_________________________________________ 

П.І.Б. дипломного керівника_____________________________________________ 

Дата захисту__________________________________________________________ 

Дата подання на перевірку______________________________________________ 

 

 

В результаті перевірки дипломної роботи (проекту) виявлено: 

Показник Коефіцієнта Подібності № 1 _____% 

Показник Коефіцієнта Подібності № 2 _____% 

                
 

Відповідальна особа         ____________________      ____________ 
      (П.І.Б)   (підпис)  



  Додаток 2 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

САДІВНИЦТВА 

 

Факультет________________________________  

ЗВІТ 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПЕРЕВІРКИ 

ДИПЛОМНИХ РОБІТ (ПРОЕКТІВ) ПО ФАКУЛЬТЕТУ 

НА ПЛАГІАТ У _______РОЦІ 
 

П.І.Б. студента 
Керівник дипломної 

роботи (проекту) 
Група, форма навчання 

Коефіцієнт 

Подібності 

№1 

Коефіцієнт 

Подібності 

№2 

     

     

     

 

Декан факультету             ____________________      ____________ 
(П.І.Б)   (підпис)   

 

 

 

Відповідальна особа         ____________________      ____________ 
      (П.І.Б)   (підпис)   


