
«ПОДАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ 

ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ НА ПЛАГІАТ: 

КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ» 

«…Кожен член академічної та освітньої спільноти 

повинен прагнути до чесності і поширювати це прагнення 

на інших учасників освітнього та наукового процесу, 

послідовно утримуючись від брехні, шахрайства, крадіжок 

та інших форм нечесної поведінки, що викривляють 

парадигму освіти і науки….» 

Бухарестська декларація етичних цінностей  

і принципів вищої освіти в Європі 



Основними засадами      

академічної доброчесної 

поведінки є: 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

ДОВІРА 

ЗАКОННІСТЬ 

ПРАВДИВІСТЬ ПРОЗОРІСТЬ 

ЧЕСНІСТЬ 



Кафедрою подається до Центру науки та інновацій ДУЕТ 

архів (.rar) наукових робіт на перевірку і файл із відомостями про 

надані роботи на перевірку встановленого зразка: 

Архів разом із відомостями про надані роботи надсилається 

на електронну пошту Центру науки та інновацій ДУЕТ: 

csi@duet.edu.ua  (або надається на електронному носії). Документ і 

службова записка із відомостями про роботи, які плануються 

перевірити, за підписом завідувача кафедрою надаються до 

Центру науки та інновацій ДУЕТ за 10 днів. 
 

КРОК 1 



  

 Роботи шифруються на кафедрі головою ДЕК або 

відповідальною особою, яку призначає завідувач кафедрою, 

наступним чином: 

051-1з(д)-д(к) – відповідно код спеціальності – порядковий 

номер роботи, форма навчання (заочна, денна) – вид 

кваліфікаційної роботи (дипломна чи курсова робота) 

Інститут / факультет__________________________ 

Кафедра ____________________________________ 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Зав. кафедрою ________(підпис)                        ПІБ 

Вид наукової роботи 

(МДР, кваліфікаційна 

робота, курсова робота) 

Група Кількість 

сторінок роботи 

Шифр 

Магістерська 

дипломна робота 

ЕК-21-1 119 051-1з-д 

КРОК 2 



В архіві мають бути зашифровані наукові роботи на перевірку 

в форматі Portable Document Format (PDF). 

Зашифровані наукові роботи не мають містити відомості про 

автора, титульні аркуші, список використаних джерел та додатки. 

КРОК 3 



Перевірка робіт здійснюється в термін не більше 3 

календарних днів. Результат перевірки - звіти подібності - в 2 

екземплярах передаються на кафедри.  

Після перевірки кафедри отримують архів звітів про 

результати перевірки наукових робіт. Шифр кожної поданої роботи 

буде відповідати шифру звіту про перевірку відповідного 

документа. 

КРОК 4 



Роботи, які мають низький рівень оригінальності тексту 

повертаються студентам на доопрацювання. Після чого, за 

поданням відповідальної особи, відправляються на повторну 

перевірку, яка здійснюється в термін не більше 3 календарних днів. 

Повторна перевірка - платна. 

Роботи, надані без дотримання вимог щодо подання 

кафедрами, не будуть прийняті до перевірки. 

 

КРОК 5 



ЗВІТ ПРО ПЛАГІАТ ВІД UNICHECK 

Unicheck пропонує переглянути відео, у якому представлені наочні 

пояснення щодо звіту про наявність запозичень, який формується після 

перевірки тексту на схожість. 

У відео надаються пояснення щодо таких даних, як відсоток 

схожості; перелік цитат; вилучені джерела; вилучений текст; основні 

відомості про автора тощо. 

Детальніше:  

https://www.youtube.com/watch?v=RrGCkDxBoG4&amp%3Bfbclid=IwAR2LuZs7IQBC

KPl6rg9NKWA-2gtrD5jfXv4pplu-BDzfVV6880BhCCsWlRg 

https://www.youtube.com/watch?v=RrGCkDxBoG4&amp;fbclid=IwAR2LuZs7IQBCKPl6rg9NKWA-2gtrD5jfXv4pplu-BDzfVV6880BhCCsWlRg
https://www.youtube.com/watch?v=RrGCkDxBoG4&amp;fbclid=IwAR2LuZs7IQBCKPl6rg9NKWA-2gtrD5jfXv4pplu-BDzfVV6880BhCCsWlRg
https://www.youtube.com/watch?v=RrGCkDxBoG4&amp;fbclid=IwAR2LuZs7IQBCKPl6rg9NKWA-2gtrD5jfXv4pplu-BDzfVV6880BhCCsWlRg
https://www.youtube.com/watch?v=RrGCkDxBoG4&amp;fbclid=IwAR2LuZs7IQBCKPl6rg9NKWA-2gtrD5jfXv4pplu-BDzfVV6880BhCCsWlRg
https://www.youtube.com/watch?v=RrGCkDxBoG4&amp;fbclid=IwAR2LuZs7IQBCKPl6rg9NKWA-2gtrD5jfXv4pplu-BDzfVV6880BhCCsWlRg
https://www.youtube.com/watch?v=RrGCkDxBoG4&amp;fbclid=IwAR2LuZs7IQBCKPl6rg9NKWA-2gtrD5jfXv4pplu-BDzfVV6880BhCCsWlRg


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 


