
 

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ 

 

Відповідно до НАКАЗУ №1/76 від 25.02.2020 та ПОЛОЖЕННЯ ПРО 

СИСТЕМУ ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ В 

НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ 

СІКОРСЬКОГО» курсові роботи студентів, бакалаврські та магістерські 

кваліфікаційні роботи підлягають обов’язковій перевірці на плагіат. До 

захисту допускаються роботи, які не містять плагіату. 

Технічна перевірка робіт здійснюється за допомогою програми 

«Unicheck». Її результати відображаються в індивідуальному для кожної 

роботи автоматично згенерованому звіті, який показує кількість та якість 

наявних в роботі текстових збігів . А саме: 

 

1) Загальна частка текстових збігів в роботі (на малюнку обведено 

зеленим) 

2) Джерела запозичень (обведено жовтим) 

3) Розташування запозичень за змістом роботи (обведено рожевим) 

4) Деталізація запозичень (обведено синім) 

5) Власне самі запозичення виділені кольором по всьому тексту 

роботи( обведено фіолетовим) 

6) інша корисна інформація для експертизи роботи на наявність плагіату. 



Керівник роботи отримує звіт технічної перевірки, аналізує його та робить 

висновок про відсутність/наявність в роботі академічного плагіату та/чи 

шахрайства. На основі цього висновку робота допускається або не 

допускається до захисту. 

 

Для того, щоб підготувати якісну роботу та отримати висновок про 

відсутність плагіату треба: 

1) Писати її самостійно, уникати копіювання чужих наукових результатів та 

текстів. 

Скопійовані тексти (або частини текстів) визначаються системою при 

технічній перевірці, виділяються кольором, визначаються, як текстові збіги з 

зазначенням джерела запозичення. Загальний обсяг текстових збігів впливає 

на оригінальність роботи зменшуючи її.  

2) Обов’язково на всю запозичену інформацію робити посилання. Текстові 

збіги без коректного оформлення посилань та/або цитування 

класифікуються як плагіат. 

3) Коректно оформлювати цитування та посилання. (Наприклад:  

a. Цитування: «Невелика цитата. 1-2 речення»[1, с. 11].  – цитата дослівно 

передає невеличкий уривок вже опублікованого тесту і має точне 

посилання на джерело цитування в квадратних дужках. 

В цьому випадку в звіті цитата може бути відображена як текстовий 

збіг, але керівник роботи, проводячи експертизу, побачить коректне 

оформлення цитування і відзначить відсутність плагіату. 

b. Посилання: За думкою науковців вітчизняної школи маркетингу 

Солнцева С.О., Зозульова О.В., Кубишиної Н.С. 

конкурентоспроможність товару необхідно досліджувати такими 

методами як….. [1,2,3].  – формулюється узагальнене твердження 

своїми словами та наприкінці в квадратних дужках зазначаються 

джерела на які це твердження спирається. 

В цьому випадку текстового збігу не буде. 



4) Уникати плагіату. Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ 

ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ В НАЦІОНАЛЬНОМУ 

ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ 

ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» виділяють: 

Академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових 

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

дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів 

(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; 
 

Плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого 

твору під іменем особи, яка не є автором цього твору; 
 

Різновиди плагіату: 

1. видання виконаної іншим автором роботи за свою без внесення в неї 

змістовних змін, а також навмисні текстові спотворення - заміна символів 

в тексті (кириличні символи на латинські і навпаки тощо) з метою 

приховування запозичення; 

2. дослівне копіювання фрагментів тексту (обсягом від одного речення і 

більше) без належного оформлення цитування; 

3. внесення незначних правок у скопійований матеріал (перефразування 

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

цитування або посилання; 

4. компіляція - створення значного масиву тексту без поглибленого вивчення 

проблеми шляхом копіювання тексту із низки джерел без внеЬення в 

нього правок, з посиланням на авторів та «маскуванням» шляхом 

написання перехідних речень між скопійованими частинами тексту; 

5. представлення скомпонованих власних і запозичених аргументів без 

належного цитування або посилання; 

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

сутність парафрази полягає в заміні слів (знаків), фразеологічних зворотів 

або пропозицій при використанні будь-якої авторської наукової праці 

(збереженої на електронних або паперових носіях, у тому числі 

розміщеної в мережі Інтернет); 

7. самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів. 

 

 


