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Наказом Міністерства освіти і науки України  від «01» червня 2017 

№ 600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від «21»  грудня 

2017  №  1648) затверджено Методичні рекомендації  щодо розроблення 

стандартів вищої освіти. Відповідно до рекомендацій, забезпечення 

дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти 

та здобувачами вищої освіти, у тому числі запобігання та виявлення 

академічного плагіату є однією з вимог до наявності системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти. Вимоги до кваліфікаційної роботи стоять 

наступні: кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті 

закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої 

освіти.  

Для формування власної бази кваліфікаційних робіт було розроблено 

Тимчасовий порядок перевірки випускних кваліфікаційних робіт 

бакалаврського і магістерського рівнів в інформаційній системі «Unplag» 

(«Unicheck»). 

В результаті проведеної роботи було зроблено наступні висновки: 

1. За підсумками літнього захисту кваліфікаційних робіт 2016/2017 

навчального року звертає увагу робота кафедри економіки підприємств 

бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, де магістерських робіт 

надано 17 із 22, спеціалістів 32 із 51, бакалаврів 83 із 102. Відсутня більша 

частина робіт без вагомих причин на кафедрі електротранспорту. У 

бакалаврів з 91 роботи проскановано лише 26, у спеціалістів з 49 робот тільки 

12. При скануванні робіт обиралося сканування лише між 3 роботами (за 

рекомендацією – 35). Кафедра будівельних конструкцій відмовилась подавати 

роботи спеціалістів на перевірку через відсутність в назві тимчасового 

порядку «спеціаліст», хоча робота і пояснення щодо цього питання кафедрі 

були надані завчасно. 

2. За підсумками зимового захисту кваліфікаційних робіт 2017/2018 

навчального року звертає увагу робота кафедр економіки підприємств бізнес- 

адміністрування та регіонального розвитку, яка через низьку кваліфікацію 

відповідального за роботу не достатньо ефективно впоралась із завданням; 
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кафедра систем електропостачання та електроспоживання міст проскановано 

лише 12 з 38 робіт; кафедра туризму і готельного господарства завантажила 

65 із 76 робіт; механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології 

перевірила 11 з 14 робіт магістрів; на кафедрі ЕГТС 17 із 20 робіт 

проскановано; кафедра будівельних конструкцій сканувала частину 

кваліфікаційних робіт не в повному обсязі (14-20 сторінок), вибіркові 

частини. 

3. В процесі формування бази робіт склалася ситуація, коли з кожною 

кафедрою потрібно працювати персонально, запевняючи в необхідності 

даних заходів. Є тотальне небажання займатися цією справою. Це 

позначалося на строках і якості виконання робіт, деякі проводились із 

значним запізненням. 

4. Виявились технічні питання перевірки, що потребують подальшого 

більш глибокого аналізу та розробки рекомендацій. 

5. Питання щодо градації відсотка оригінальності робіт необхідно 

розглянути на НМР через значний розбіг за спеціальностями. 

6. 8 кафедр виконали платну перевірку робіт в мережі Internet. Інші 

кафедри виконували внутрішню перевірку із власними роботами (більшістю 

технічні спеціальності). Вартість перевірки 1 роботи в середньому 2-3 долл. 

Цього року нам надали можливість безкоштовно перевіряти. Доцільність 

витрат таких кошт потребує більш глибокого аналізу. 

 

Вчена Рада Університету ухвалила: 

Зважаючи на вищевикладене, Вчена рада Університету постановляє: 

1. Стан запровадження в Університеті системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату та забезпечення дотримання принципів та 

правил академічної доброчесності визнати таким, що потребує активного 

розвитку. 

2. Деканами факультетів (Писаревський І.М., Рищенко Т.Д., 

Александрович В.А., Поліщук В.М., Соловйов О.В., Ткачов В.О., Шпіка М.І., 

Калмиков О.О.) директору навчально-наукового інституту післядипломної 

освіти заочного (дистанційного) навчання та підвищення кваліфікації 

(Ачкасов А.Є.) посилити контроль за виконанням вимог передбачених 

положенням «Про порядок перевірки текстових документів – індивідуальних 

завдань студентів, дипломних, магістерських робіт, наукових публікацій, 

навчально-методичних видань на наявність плагіату». 

3. Заступнику директора навчально-наукового інституту підготовки 

кадрів вищої кваліфікації (Мущинська Н.Ю.), начальнику навчально-

методичного відділу (Рославцев Д.М.), начальнику інформаційно-

обчислювального центру (Пан Н.П.) забезпечити створення у спеціальному 

розділі репозиторію Університету бази випускних кваліфікаційних робіт та її 

коректну роботу з інформаційною системою Unicheck.  

Термін виконання: 1.09.2018 

4. Завідувачам випускових кафедр забезпечити: 
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- формування бази випускних кваліфікаційних робіт бакалаврського і 

магістерського рівнів в спеціальному розділі депозитарію Університету 

починаючи з випуску 2017 року; 

- перевірку кваліфікаційних робіт бакалаврського і магістерського 

рівнів в інформаційній системи «Unicheck». 

5. Науково-методичній раді Університету: 

- забезпечити подальший розвиток нормативно-правової бази 

Університету щодо запобігання та виявлення академічного плагіату та 

забезпечення дотримання принципів та правил академічної доброчесності 

усіма учасниками освітнього процесу, (рейтинг стипендіального забезпечення 

студентів, посадові інструкції НПП, умови контракту, питання щодо градації 

відсотка оригінальності робіт, інші); 

Термін виконання 15.12.2018 р. 

6. Додати до учасників процесу перевірки на ознаки плагіату в 

інформаційній системі «Unicheck» секретарів спеціалізованих вчених рад. 

Термін виконання 30.06.2018 р. 

Відповідальний: доц. Мущинська Н.Ю. 

7. Інформацію про хід виконання даної постанови розглянути на 

засіданні Вченої ради Університету у травні 2019 року. 

8. Контроль за виконанням даної постанови покласти на першого 

проректора Стадника Г.В.  
 
 
 

 


