
Витяг з ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОГО 

ПЛАГІАТУ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

 

Порядок здійснення заходів з перевірки на академічний плагіат 

курсових проектів/робіт здобувачів вищої освіти 

 

1. Перевірки на академічний плагіат курсових проектів/робіт здобувачів 

вищої освіти здійснюється вибірково відповідно до рішення кафедри 

2. Текст остаточного варіанту курсового проекту/роботи (далі у розділі - 

роботи) подається здобувачем вищої освіти керівнику курсової роботи (далі у 

розділі 7 - керівнику) в електронному вигляді на етапі допуску до захисту. 

3. Відповідальна особа від кафедри створює профіль керівнику в Системі 

та відкриває відповідну папку для доступу керівника. 

4. Керівник завантажує роботу до Системи. 

5. Відповідальна особа здійснює процес перевірки роботи у Системі, яка 

генерує звіт подібності, та надає доступ керівнику до звіту подібності протягом 

трьох робочих днів після завантаження робрти до Системи. 

6. Роздрукована частина звіту подібності, яка засвідчує відсоток 

збігів/ідентичності/схожості, завірена підписом відповідальної особи за перевірку 

робіт на плагіат, додається до курсового проекту /роботи. 

7. Керівник здійснює експертну оцінку роботи з урахуванням звіту 

подібності, робить висновок про оригінальність роботи, на основі якого 

ухвалюється рішення щодо допуску роботи до захисту. 

8. Допуск до захисту проводиться з врахуванням експертної оцінки 

керівника результатів щодо відсутності плагіату в роботі. 

9. Якщо робота допускається до захисту, то здійснення заходів з 

перевірки на академічний плагіат вважається завершеним. 

10. У випадку виявлення у роботі запозичень без належного оформлення 

посилань чи інших технічних недоліків в розділах, які не описують безпосередньо 

авторське дослідження, або якщо кількість цитат перевищує обсяг, виправданий 

поставленою метою роботи, робота повертається автору-здобувачу вищої освіти на 

доопрацювання з можливістю повторного подання на розгляд керівника. Повну 

копію звіту подібності (.рсії* версію) здобувач вищої освіти може отримати на 

кафедрі за письмовим запитом. 

11. У випадку незгоди з висновком про оригінальність роботи здобувач 

вищої освіти має право подати апеляцію, яка буде розглянута у встановленому 

порядку Комісією з питань етики та академічної чесності Університету. 


