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Загальні положення
1. Перевірці на плагіат підлягають усі види випускних кваліфікаційних
робіт. Перевірку випускних кваліфікаційних робіт студентів для освітнього
ступеня (ОС) «Магістр» (освітньо-професійна програма) та ОС «Бакалавр»
проводити за допомогою репозитарію КрНУ. Глибину вибірки встановити
п’ять років. Для студентів, які навчаються за ОС «Магістр» (освітньо-наукова
програма) перевірку випускних робіт здійснювати із залученням репозитаріїв,
доступних у мережі Internet.
2. За критерій оригінальності творів приймається показник рівня
унікальності тексту у відсотках, отриманий за допомогою програмно-технічних
засобів перевірки на плагіат і збільшений на відсоток правомірних запозичень.
3. Перевірці підлягає основна частина випускної кваліфікаційної
роботи. Результатом перевірки є висновок з наведеним відсотком унікальності
тексту, який слід розуміти наступним чином:
- висока унікальність
для випускних кваліфікаційних робіт бакалавра – більше 60 %;
для випускних кваліфікаційних робіт магістра – більше 70 %;
- задовільна унікальність
для випускних кваліфікаційних робіт бакалавра –50–60 %;
для випускних кваліфікаційних робіт магістра –60–70 %;
- достатня унікальність
для випускних кваліфікаційних робіт бакалавра –40–50 %;
для випускних кваліфікаційних робіт магістра –50–60 %;
- дуже низька унікальність
для випускних кваліфікаційних робіт бакалавра – менше 40 %;
для випускних кваліфікаційних робіт магістра – менше 50 %.

4. Виявлені у тексті твору 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. Студент, що виконав випускну кваліфікаційну роботу, яка має високу,
задовільну та достатню унікальність тексту допускається до її захисту.
Рівень унікальності випускної кваліфікаційної роботи враховується
екзаменаційною комісією під час її оцінювання за допомогою корегуючого
коефіцієнту k.
- висока унікальність – k=1,1;
- задовільна унікальність – k=1,0;
- достатня унікальність – k=0,9.
Підсумкова оцінка (ПО), яку студент отримує в результаті захисту,
розраховується як:
ПО= k×ОЗ
де ОЗ – оцінка, отримана студентом під час захисту його випускної
кваліфікаційної роботи.
Підсумкова оцінка з урахуванням корегуючого коефіцієнту не може
перевищувати 100 балів і бути меншою 60 балів.
6. Студент, випускна кваліфікаційна робота якого має дуже низьку
унікальність, до захисту не допускається. За письмовою заявою студента
(Додаток А) робота повинна бути розглянута комісією, яка створюється за
розпорядження завідувача кафедрою у складі трьох осіб з числа
висококваліфікованих фахівців відповідної галузі знань.
Результат перевірки оформлюється відповідним протоколом, де
зазначається коректність посилань або факт плагіату (Додаток Б).Якщо
посилання коректні, а ідеї та результати, отримані в результаті досліджень, є
унікальними, студент може бути допущений до захисту. При цьому корегуючий
коефіцієнт приймається k=0,8.
Якщо комісія виявляє факт плагіату, студент не допускається до захисту
випускної кваліфікаційної роботи та має бути відрахований з університету.
7. Звіт, в якому наведено відсоток унікальності тексту роботи, є
обов’язковим та наводиться у додатках до випускної кваліфікаційної роботи. В

додатках також наводиться протокол роботи комісії для робіт, які мають дуже
низьку унікальність та допущені до захисту.
Організація перевірки випускних кваліфікаційних робіт
1. Перевірку випускних кваліфікаційних робіт на плагіат проводять
відповідальні по кафедрі, затверджені наказом по університету.
2. Графік перевірки випускних кваліфікаційних робіт визначається
кафедрою.
3. Для організації звітності перевірки випускних кваліфікаційних робіт,на
кафедрах створюють журнали обліку за формою:
Порядковий
ПІБ студента
Група
Дата
Підпис
номер
перевірки
студента
Строк зберігання журналу обліку один навчальний рік, після закінчення
навчання студентів.
4. Студент із закінченими розділами випускної кваліфікаційної роботи,
що підлягають перевірці, звертається до відповідальної особи по кафедрі для
перевірки унікальності тексту роботи. Розділи повинні бути сформовані у
одному файлі форматів: *.pdf, *.doc, *.docx, *.rtf. Назва файлу подається у
форматі «ПІБ_група.pdf» англійськими літерами.
Наприклад: Ivanenko_Petro_Oleksandrovich_E17-1.pdf.
Разом з файлом студент надає заяву відповідного зразка (Додаток В).
4. Відповідальна особа відповідно до графіку, але не пізніше п’яти
робочих днів, за допомогою програмно-технічних засобів виконує перевірку
наданих матеріалів, за результатами якої формує висновок про унікальність
роботи.
5. Відповідальна особа по кафедрі зберігає в електронному вигляді
висновки перевірки розділів випускної кваліфікаційної роботи в повному
обсязі. Термін зберігання один рік після випуску студента.
6. Відповідальна особа по кафедрі роздруковує студенту аркуші висновку,
які містять інформацію щодо результатів перевірки у відсотках та переліку
посилань із запозиченими та вилученими джерелами та затверджує їх своїм
підписом.
7. Студент має право за необхідності доопрацювати відповідні розділи
випускної кваліфікаційної роботи та подати їх на повторну перевірку.
Процедура перевірки в цьому випадку така ж сама.
8. Студент за результатами перевірки долучає до своєї випускної
кваліфікаційної роботи звіт з найкращим результатом унікальності тексту своєї
роботи.

9. Студент, що не має позитивного висновку про перевірку на
унікальність випускної кваліфікаційної роботи, не допускається до
передзахисту і повинен бути відрахований з університету.
10. Не пізніше ніж за три дні до захисту, студент, що пройшов
передзахист, надає відповідальній особі на кафедрі, яка здійснює перевірку
випускних кваліфікаційних робіт, файл з повною остаточною версією своєї
випускної кваліфікаційної роботи починаючи з титульного аркушу разом з
додатками. Робота повинна бути сформована у одному файлі форматів: *.pdf,
*.doc, *.docx, *.rtf. Назва файлу подається у форматі «ПІБ_група_освітній
ступінь.pdf» англійськими літерами.
Наприклад: Ivanenko_Petro_Oleksandrovich_E17-1_magistr.pdf.
Остаточна версія роботи в обов’язковому порядку повинна містити:
титульний аркуш, згідно до форми № Н-9.02у.1;
зміст роботи з обов’язковим переліком сторінок;
анотацію та/або реферат;
ключові слова українською та англійською мовами.
Після отримання файлу, відповідальний по кафедрі візує роздруковану
випускну кваліфікаційну роботу.
Студент, який вчасно не надав електронного варіанту роботи до захисту
випускної кваліфікаційної роботи не допускається.
11. Відповідальна особа по кафедрі здає у навчально-методичний відділ
електронний варіант випускних кваліфікаційних робіт не пізніше чим за два
тижні після завершення захистів.
Відповідальна особа по кафедрі несе персональну відповідальність за
ідентичність електронної та паперової версій випускної кваліфікаційної роботи.
Передача матеріалів підтверджується актом згідно форми:
Рік:
Спеціальність (спеціалізація):
Порядковий
ПІБ студента
номер

Група

Назва файлу

Акт прийому/здачі випускних кваліфікаційних робіт роздруковується в
двох примірниках.
Акт візується відповідальною особою по кафедрі, завідувачем кафедри,
фахівцем навчально-методичного відділу та затверджується начальником
навчально-методичного відділу. Один примірник акту зберігається на кафедрі,
інший – у навчально-методичному відділі впродовж п’яти років після випуску
студента.

Додаток А

Завідувачу кафедри
____________________
(назва кафедри)

____________________
(ПІБ )

ЗАЯВА
Я, __________________________________________________________________
(ПІБ повністю)

студент групи _______________________________________________________
(шифр групи)

спеціальності________________________________________________________
(код та назва спеціальності)

____________________________________________________________________
освітньої програми ___________________________________________________
(назва спеціалізації)

____________________________________________________________________
освітнього ступеня підготовки __________________________________________
(бакалавр, магістр)

прошу розглянути мою випускну кваліфікаційну роботу на академічний плагіат
комісією. Висновок про унікальність роботи додається.
Тема випускної кваліфікаційної роботи:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Дата

Підпис

Додаток Б
ПРОТОКОЛ
засідання комісії щодо виявлення академічного плагіату

Комісія у складі ______________________________________________________
(ПІБ всіх членів комісії, з зазначенням наукового ступеня, вченого звання)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
провела розгляд роботи студента
____________________________________________________________________
(ПІБ повністю)

групи _______________________________________________________________
(шифр групи)

спеціальності_________________________________________________________
(код та назва спеціальності)

____________________________________________________________________
освітньої програми ___________________________________________________
(назва освітньої програми)

____________________________________________________________________
освітнього ступеня підготовки __________________________________________
(бакалавр, магістр)

на тему
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
При попередній перевірці роботи встановлена унікальність _________ %.

Комісія визначила:
навести розгорнутий висновок комісії, в якому відмітити в чому полягає
унікальність ідеї розробки, графічного матеріалу, розрахунків тощо з
урахуванням специфіки спеціальності або аргументовано зазначити факт
відсутності належного рівня унікальності роботи.

Висновок:
(робота може бути допущена до захисту / робота не може бути допущена до
захисту).

Члени комісії:
ПІБ

Підпис

ПІБ

Підпис

ПІБ

Підпис

Завідувач кафедри ___________________
(назва кафедри)

ПІБ
Дата

Підпис

Додаток В

ЗАЯВА
Я, __________________________________________________________________
(ПІБ повністю)

студент групи _______________________________________________________
(шифр групи)

спеціальності________________________________________________________
(код та назва спеціальності)

____________________________________________________________________
освітньої програми ___________________________________________________
(назва освітньої програми)

____________________________________________________________________
освітнього ступеня підготовки __________________________________________
(бакалавр, магістр)

заявляю, що моя випускна кваліфікаційна робота на тему:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
виконана самостійно і в ній не міститься елементів плагіату. Всі запозичення з
друкованих та електронних джерел мають відповідні посилання. Прошу
перевірити її на плагіат.
Я ознайомлений(а) з чинним «Положенням про перевірку наукових,
навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних робіт на академічний
плагіат» у КрНУ, згідно з яким виявлення плагіату є підставою для відмови в
допуску випускної кваліфікаційної роботи до захисту.

Дата

Підпис

Керівник____________

Підпис

(ПІБ)

