
 



Додаток 1 

  

СХВАЛЕНО  

вченою радою  

протокол  від 18 листопада 2021 р № 4 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказом ректора КрНУ  

від  22 листопада 2021 р № 223-1    

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПЕРЕВІРКУ АВТОРСЬКИХ ТЕКСТІВ 

НА ПЛАГІАТ 

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Положення про перевірку авторських текстів на академічний 

плагіат в КрНУ імені Михайла Остроградського (далі – Положення) 

регламентує порядок перевірки випускних кваліфікаційних робіт першого, 

другого та третього освітнього рівнів, наукових публікацій, підручників, 

посібників і монографій, які розглядаються на предмет надання грифу 

«Затверджено (Рекомендовано) вченою радою КрНУ імені Михайла 

Остроградського» здобувачів вищої освіти всіх ступенів освіти, науково-

педагогічних працівників та представників інших організацій на наявність 

академічного плагіату та заходи щодо його попередження. 

1.2 Положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу 

України, Законів України: «Про авторське право і суміжні права», «Про 

освіту», «Про вищу освіту», Постанови КМУ «Про затвердження Порядку 

скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння 

відповідної кваліфікації» № 897 від 26 серпня 2021 року, Статуту КрНУ імені 

Михайла Остроградського, Кодексу якості КрНУ імені Михайла 

Остроградського, Кодексу академічної етики КрНУ імені Михайла 

Остроградського. 

1.3. Положення є складовою нормативної бази системи забезпечення 

якості вищої освіти КрНУ імені Михайла Остроградського й застосовується в 



частині, що не суперечить чинному законодавству, загальнодержавній та 

загальноуніверситетській нормативній базі. 

 

2 ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ 

 

Авторський текст – результат інтелектуальної, аналітико-

синтетичної чи евристичної діяльності окремої людини чи групи людей, 

поданий у формі тексту, що дає змогу його поширення, зберігання, обробки, 

відтворення для використання різними засобами, методами, способами, 

технологіями. 

Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) 

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

власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів 

(оприлюднених текстів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства. 

Самоплагіат — оприлюднення (частково або повністю) власних 

раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів; 

Фабрикація — вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі або наукових дослідженнях; 

Цитата –  порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи 

будь-якого іншого опублікованого твору, який використовується, з 

обов'язковим посиланням на його автора і джерела цитування, іншою особою 

у своєму творі. 

Унікальність тексту (роботи, матеріалу) – співвідношення (у 

відсотках) матеріалу, що не має збігів з іншими публікаціями, до загального 

обсягу матеріалу. 

  

 

3 ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ НА АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ 

ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

 

3.1  Перевірці на плагіат підлягають усі види випускних 

кваліфікаційних робіт. Перевірка  випускних кваліфікаційних робіт 



здобувачів освіти для освітнього ступеня (ОС) «Магістр» (освітньо-

професійна програма) та ОС «Бакалавр» проводиться за допомогою 

репозитарію КрНУ. Глибина вибірки становить п’ять років. Для студентів, 

які навчаються за ОС «Магістр» (освітньо-наукова програма) та ОС «Доктор 

філософії» перевірку випускних робіт здійснюється із залученням 

репозитаріїв, доступних у мережі Internet. 

3.2 Критерієм оригінальності текстів приймається показник рівня 

унікальності тексту у відсотках, отриманий за допомогою програмно-

технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на відсоток правомірних 

запозичень. 

3.3  Перевірці підлягає основна частина випускної кваліфікаційної 

роботи (від вступу до висновків включно). Результатом перевірки є висновок 

з наведеним відсотком унікальності тексту (Таблиця 1). 

 

Таблиця 1 − Шкала унікальності твору (у відсотках до загального обсягу 

матеріалу) 

Вид твору 
Висока 

унікальність 

Задовільна 

унікальність 

Достатня 

унікальність 

 

Низька 

унікальність 

Випускна 

кваліфікаційна 

робота  ОС 

«Бакалавр» 

>  60 % 50-60 % 40-50 % < 40 % 

Випускна 

кваліфікаційна 

робота  ОС 

«Магістр» 

>  70 % 60-70 % 50-60 % < 50 % 

Випускна 

кваліфікаційна 

робота  ОС 

«Доктор 

філософії» 

>  90 % 90-85 % 80-85 % < 80 % 



3.3.1 Виявлені у тексті роботи 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 автору твору, 

опубліковані або оприлюднені в електронній формі ним у інших творах); 

− сталими методиками розрахунку елементів конструкцій, вузлів, 

характеристик, показників тощо; 

− власними матеріалами, що були використані під час виконання 

бакалаврської роботи (не більше 30% від загального обсягу роботи).  

3.5. 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. 



3.6. Студент, випускна кваліфікаційна робота якого має 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. Якщо комісія 

виявляє факт плагіату, студент не допускається до захисту 

випускної кваліфікаційної роботи та має бути відрахований з  університету. 

3.7. Остаточне рішення щодо наявності в роботі ідей та наукових 

результатів, які отримані іншими авторами, та (або) відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання за 

мотивованими висновками ухвалюється засіданнях кафедр. Під час 

ухвалення рішення враховується специфіка роботи, що перевіряється на 

наявність академічного плагіату (галузь знань (спеціальність), вид роботи 

(кваліфікаційна робота, навчальна робота тощо) і т. ін.) та її унікальність. 

3.8 Звіт, в якому наведено відсоток унікальності тексту роботи, є 

обов’язковим та додається до випускної кваліфікаційної роботи. В додатках 

також наводиться протокол роботи комісії для робіт, які мають низьку 

унікальність та допущені до захисту. 

3.9 Організація перевірки випускних кваліфікаційних робіт 

3.9.1 Перевірку випускних кваліфікаційних робіт на плагіат проводять 

відповідальні по кафедрі, затверджені наказом по університету. 

3.9.2 Графік перевірки випускних кваліфікаційних робіт визначається 

кафедрою. 

 

 



3.9.3 Для організації звітності перевірки випускних кваліфікаційних 

робіт, на кафедрах створюють журнали обліку за формою: 

 

Порядковий 

номер 
ПІБ студента  Група  

Дата 

перевірки 

Підпис 

студента 

 

3.9.4 Строк зберігання журналу обліку один навчальний рік, після 

закінчення навчання студентів. 

3.9.5 Здобувач освіти 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. Назва 

файлу подається у форматі «ПІБ_група.pdf» англійськими літерами 

(наприклад: Ivanko_Ivan_Ivanovych_E_20_1.pdf). 

3.9.6    Разом з файлом студент надає заяву відповідного зразка 

(Додаток В). 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. 

3.9.7    Відповідальна особа по кафедрі зберігає в електронному 

вигляді висновки перевірки розділів випускної кваліфікаційної роботи в 

повному обсязі. Термін зберігання один рік після випуску студента. 

Відповідальна особа по кафедрі роздруковує здобувачеві освіти аркуші 

висновку, які містять інформацію щодо результатів перевірки у відсотках та 

переліку посилань із запозиченими та вилученими джерелами та затверджує 

їх своїм підписом. 

3.9.8  Здобувач освіти має право за необхідності доопрацювати 

відповідні розділи випускної кваліфікаційної роботи та подати їх на повторну 

перевірку. Процедура перевірки в цьому випадку така ж сама. 



3.9.9  Здобувач освіти за результатами перевірки долучає до своєї 

випускної кваліфікаційної роботи звіт з найкращим результатом унікальності 

тексту своєї роботи. 

3.9.10 Здобувач освіти, який не має позитивного висновку про 

перевірку на унікальність випускної кваліфікаційної роботи, не допускається 

до передзахисту і повинен бути відрахований з університету. 

3.9.11 Не пізніше ніж за три дні до захисту, здобувач освіти, який 

пройшов попередній захист, 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 формату: *.pdf. Назва файлу подається у форматі 

«ПІБ_група_освітній ступінь.pdf» англійськими літерами (наприклад: 

Ivanko_Ivan_Ivanovych_E_20_1_bakalavr.pdf). 

3.9.12  Остаточна версія роботи в обов’язковому порядку повинна 

містити: титульний аркуш, згідно до форми № Н-9.02у; зміст роботи з 

обов’язковим переліком сторінок; анотацію та/або реферат; ключові слова 

українською та англійською мовами (англійською мовою лише для ВКР за 

ОС «Магістр» та ОС «Доктор філософї»). Після отримання файлу, 

відповідальний по кафедрі візує роздруковану випускну кваліфікаційну 

роботу. Здобувач освіти, який вчасно не надав електронного варіанту роботи 

до захисту випускної кваліфікаційної роботи не допускається. 

3.9.13 Відповідальна особа по кафедрі здає у навчально-

методичний відділ електронний варіант випускних кваліфікаційних робіт не 

пізніше ніж через 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. 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. 

 

4 ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ НА АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ТА НАУКОВИХ  ПРАЦЬ 

 

4.1 Перевірці на плагіат підлягають підручники посібники і 

монографії, які розглядаються на предмет надання грифу «Затверджено 

(Рекомендовано) вченою радою КрНУ імені Михайла Остроградського». 

Перевірка навчально-методичних та наукових праць здійснюється із 

залученням репозитаріїв, доступних у мережі Internet. 

4.2 Перевірку на унікальність тексту навчально-методичних праць 

(підручники, навчальні посібники), інші навчально-методичні роботи, 

монографії, які вимагають рекомендації вченої ради університету до 

видання) здійснює навчально-методичний відділ  при наданні твору на 

перевірку автором (авторами) твору.   

4.3 Перевірка текстів на наявність плагіату проводиться на основі 

електронного варіанта роботи. Робота надається на перевірку повністю, 

починаючи з титульної сторінки і закінчуючи додатками в pdf-форматі. 

Перевірка навчально-методичних праць здійснюється не пізніше, ніж за 5 

днів до визначеної дати засідання на етапі надання пакету документів на 

розгляд вченому секретареві КрНУ імені Михайла Остроградського. 

4.4 Результати перевірки на академічний плагіат оформлюються 

довідкою навчально-методичного відділу (Додаток Г), де зазначається 

відсоток унікальності тексту та джерела інформації, відносно яких виявлено 

запозичення.  

4.5  Рішення щодо рекомендації до публікації або відхилення праці 

ухвалюється за результатами перевірки. Висновок відповідно до шкали 

унікальності твору є підставою подання документів на підпис ректорові 



університету для включення розгляду та рекомендації твору до видання у 

порядку денному засідання вченої ради (Таблиця 2).  

 

Таблиця 2 − Шкала унікальності навчально-методичних праць (у 

відсотках до загального обсягу матеріалу) 

Вид твору  
Висока 

унікальність 

Середня 

унікальність 

Низька 

унікальність 

Монографія  90-100 % 70-89 % <70 % 

Науково-методичні 

праці (підручники, 

посібники) 

85-100 % 60-84 %  <60 % 

 

4.6 Роботи з низьким рівнем унікальності  відхиляються від розгляду 

на засіданні вченої ради. 

 

5 ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ НА АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ 

НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ 

 

5.1 Перевірка наукових публікацій (статей, тез доповідей), НПП та 

здобувачів університету здійснюється на етапі подання твору до розгляду 

редакційних колегій наукових видань університету та збірників наукових 

праць. 

5.2  Перевірка  наукових публікацій  проводиться фахівцем науково-

дослідної частини за допомогою одного або декількох програмно-технічних 

засобів із використанням розширених баз даних та власного репозитарію з 

визначенням унікальності роботи.  

5.3 Перевірка наукових публікацій на наявність плагіату проводиться 

на основі електронного варіанта роботи, який автор (автори) надсилають на 

електронну пошту редакційної колегії наукового видання. Робота надається 



на перевірку повністю, починаючи з заголовку наукової публікації, переліку 

авторів і закінчуючи списком посилань в pdf-форматі. 

5.4 Висновок про результати перевірки відповідно до шкали 

унікальності твору (Таблиця 3)  є підставою для дозволу щодо подальшої 

процедури рецензування відповідних текстів та їх друку у наукових виданнях 

та збірниках праць університету. Відсоток унікальності є підставою 

отримання дозволу до опублікування матеріалів або їх відхилення. 

 

Таблиця 3 − Шкала унікальності наукових публікацій (у відсотках до 

загального обсягу матеріалу) 

Вид твору 
Висока 

унікальність 

Середня 

унікальність 

Низька 

унікальність 

Наукові публікації 

(статті, тези доповідей) 
90-100 % 80-89% <80 %  

 

6 ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ АВТОРСЬКИХ 

ТЕКСТІВ НА ПЛАГІАТ 

 

6.1  У разі незгоди з результатами перевірки автор (автори) твору має 

право на апеляцію. 

6.2 Апеляція подається особисто автором (авторами) твору на ім'я 

ректора у триденний термін після оголошення результатів перевірки. 

У разі надходження апеляції за наказом (дорученням) ректора створюється 

комісія для розгляду апеляції. Комісія за фактом виявлення академічного 

плагіату може створюватися за наказом ректора як з ініціативи здобувачів 

освіти, НПП університету, так і за заявами сторонніх осіб, а також 

дорученнями Міністерства освіти і науки України, відповідних державних 

установ. Персональний склад членів комісій формується з досвідчених та 

авторитетних наукових і науково-педагогічних працівників університету. До 

складу комісії можуть включатися інші особи (за їхньою згодою), які не є 



співробітниками університету. У процесі розгляду апеляцій на результати 

перевірки кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти 

освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» до складу комісії залучається 

представник органу студентського самоврядування.  

6.3 Апеляція розглядається апеляційною комісією в тижневий термін з 

наступного дня після виходу наказу ректора про створення 

апеляційної комісії, якщо інший термін не зазначено в наказі. 

Висновки апеляційної комісії оформлюються відповідним протоколом 

(Додаток Д). 

 

7 НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕВІРКУ 

АВТОРСЬКИХ ТЕКСТІВ НА ПЛАГІАТ 

 

7.1  У разі виявлення порушення правил перевірки академічних 

текстів, відповідно до даного Положення та виявлення академічного плагіату 

у випускних кваліфікаційних роботах здобувачів першого та другого 

освітнього рівня, яким вже було присвоєно відповідний ступінь вищої освіти 

процедуру оскарження регламентовано «Порядком скасування рішення про 

присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації» 

ухваленого Постановою  Кабінетом Міністрів України № 897 від 26 серпня 

2021 року (п.10-14). 

 

8  ПОПЕРЕДЖЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ 

 

8.1 Попередження плагіату в академічному середовищі університету 

здійснюють організаційно-методичні, наукові підрозділи університету, 

бібліотека шляхом проведенням наступного комплексу профілактичних 

заходів: 

− інформування здобувачів вищої освіти, викладачів та науковців про 

необхідність дотримання правил Кодексу академічної доброчесності, правил 



академічної етики та підвищення відповідальності за дотриманням норм 

цитування; 

− розповсюдження методичних матеріалів з уніфікованим 

визначенням 

вимог щодо належного оформлення посилань на використані в письмових 

роботах матеріали; 

− організація бібліотекою університету заходів з популяризації основ 

інформаційної культури; 

− формування завдань для навчальних робіт з використанням 

педагогічних новацій, що сприяють розвитку  індивідуального творчого 

підходу здобувачів вищої освіти до їх виконання; 

− проведення заходів щодо популяризації наукової етики та 

недопущення академічного плагіату; 

− ознайомлення здобувачів вищої освіти, НПП та науковців із цим 

Положенням. 

 

9 ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ 

УНІКАЛЬНОСТІ  АВТОРСЬКИХ ТЕКСТІВ 

 

9.1 Програмно-технічні засоби (далі – Програми) перевірки наукових 

публікацій, навчально-методичних та кваліфікаційних робіт є інструментом 

для виявлення запозичень. У КрНУ використовуються такі програмно-

технічні засоби як UNICHECK та  PLAGIAT.PL.  

9.2 Перед поданням авторського тексту на перевірку  

автору(авторам) рекомендовано провести самоперевірку роботи на 

унікальність тексту, відсутність плагіату за допомогою однієї з безкоштовних 

комп’ютерних програм, яка знаходиться у вільному доступі в мережі 

Інтернет.  

 

 



ДОДАТОК А 

Завідувачу кафедрою 
 

_________________  

назва кафедри 

___________________________ 

ПІП 

 

 

 

ЗАЯВА 

Я,____________________________________________________________ 
(ПІБ повністю) 

студент групи__________________________________________________ 
(шифр групи) 

спеціальності___________________________________________________ 
(код та назва спеціальності) 

освітньої програми____________________________________________ 
(назва спеціалізації) 

освітнього ступеня ПІДГОТОВКИ____________________________________________________________ 
(бакалавр, магістр, доктор філософї) 

прошу розглянути мою випускну кваліфікаційну роботу на наявність 

академічного плагіату комісією.  

Висновок про унікальність роботи _______________________________% 

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 здобувача освіти_________________________ 

(ПІБ здобувача освіти) 

 

групи_______________________________________________________ 

(шифр групи) 

спеціальності_________________________________________________ 

(код та назва спеціальності) 

освітньої програми____________________________________________ 

(назва спеціалізації) 

освітнього ступеня ПІДГОТОВКИ____________________________________________________________ 

(бакалавр, магістр, доктор філософї) 

 

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                                                   Підпис  

 

Дата              

             

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, доктор флософї) 

 

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) 



ДОДАТОК Г 

 

 

 

Довідка № ____ від ________ р. 

про перевірку навчального посібника 

 на наявність видів академічного плагіату 

з використанням інформаційної онлайн-системи “Unicheck” 

 

назва посібника, підручника, монографіі 

Автори: _______________________________ 

(ПІБ авторів) 

 

 

Перевірку здійснено із залученням репозитаріїв, доступних у мережі Internet. 

Результат перевірки – унікальність __________%. 

 

Рекомендується до розгляду на вченій раді Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. 

 

 

 

 

Начальник 

навчально-методичного відділу_________________________________ 

                                         (ПІБ) 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК Д 

 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання апеляційної комісії щодо оскарження результатів перевірки 

авторських текстів на плагіат 

 

Комісія у складі: _______________________________________________ __ 

(ПІБ всіх членів комісії, з зазначенням наукового ступеня, вченого звання, посади) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

провела розгляд  (випускна кваліфікаційна робота, навчально-методична 

праці, наукова публікація)_______________________________________ 

(необхідне підкреслити) 

на тему (для ВКР):_________________________________________________ 

з назвою (для навчально-методичних праць та наукових публікацій)_______ 

_________________________________________________________________ 

 

При попередній перевірці тексту встановлена унікальність _________ %. 

 

Апеляційна комісія визначила: 

навести розгорнутий висновок апеляційної комісії, в якому відмітити в чому 

полягає унікальність авторського тексту або аргументовано зазначити 

факт відсутності належного рівня його унікальності. 

 

 

 

 

 



Висновок: 

(робота може бути допущена до подальшого розгляду /робота не може 

бути допущена до подальшого розгляду). 

 

 

 

 

 

 

 

Члени комісії: 

ПІБ            Підпис 

ПІБ           Підпис 

ПІБ           Підпис 

 

 

Голова апеляційної комісії ____________________________ Підпис 

(ПІБ) 

 

                                                    

 

Дата              

             

             

   

 

 

 

 


