
 
 
 
 
 
 

 
 11.10.2018                                           м. Полтава                                                № 173                                         

 
 

Про затвердження Положення про 
запобігання та виявлення академічного  
плагіату в освітніх та наукових роботах 
в Полтавському національному 
технічному університеті імені Юрія Кондратюка 
 

На виконання листа МОН України від 24.10.2017 р. №1/9-565 «Про 
забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти» та відповідно 
до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Кодексу 
академічної доброчесності та корпоративної культури Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Ліцензійного 
Договору про надання права користування антиплагіатним програмним 
забезпеченням №UKR-2018-693, керуючись «Рекомендаціями щодо запобігання 
академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах» (лист МОН 1/11-
8681 від 15.08.2018 р.) 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити Положення про запобігання та виявлення академічного 

плагіату в освітніх та наукових роботах в Полтавському національному 
технічному університеті імені Юрія Кондратюка (додаток 1). 

2. Усім науково-педагогічним працівникам, здобувачам вищої освіти та 
наукових ступенів у своїй роботі керуватись даним Положенням.  

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з наукової 
та міжнародної роботи, к.е.н., доцента Сівіцьку С.П. 

4. Завідувачу канцелярії Бурлай Л.В. ознайомити з наказом науково-
педагогічних працівників університету через систему «Електронний реєстр» 
локального сайту університету. 
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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ  
В ОСВІТНІХ ТА НАУКОВИХ РОБОТАХ 

В ПОЛТАВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 
ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в 

освітніх та наукових роботах в Полтавському національному технічному 
університеті імені Юрія Кондратюка (далі – Положення) регламентує порядок 
перевірки наукових робіт, що надходять до спеціалізованих вчених рад, редакцій 
наукових журналів від співробітників Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка (далі – ПолтНТУ) та представників інших 
організацій, а також освітніх робіт здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», 
котрі навчаються у ПолтНТУ, за академічний плагіат та заходи його запобігання, 
розвиток навичок добросовісної та коректної роботи із джерелами інформації; 
дотримання вимог наукової етики та поваги до інтелектуальної власності інших 
осіб; активізацію самостійності та індивідуальності при створенні власних творів, 
а також підвищення відповідальності за порушення загальноприйнятих правил 
цитування. 

1.2. Положення є складовою нормативної бази системи забезпечення якості 
вищої освіти та освітньої діяльності ПолтНТУ та застосовується в частині, що не 
суперечить чинному законодавству, загальнодержавній та 
внутрішньоуніверситетській нормативній базі. 

1.3. При організації виявлення академічного плагіату в освітніх та наукових 
роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і 
здобувачів вищої освіти ПолтНТУ керується Законом України «Про освіту», 
Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про авторське право і 
суміжні права», «Рекомендаціями щодо запобігання академічному плагіату та його 
виявлення в наукових роботах» (лист МОН 1/11-8681 від 15.08.2018 р.), 
«Кодексом академічної доброчесності та корпоративної культури ПолтНТУ», цим 
Положенням, власним статутом, наказами ректора та іншими нормативними 
документами. 
 

2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
 

Автор – фізична особа, творчою працею якої створено твір. 
Науково-технічна інформація – будь-які відомості та/або дані про 

вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході 
науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, 
виробничої та громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних 
носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 1 Закону України «Про 
науково-технічну інформацію»). 

Науковий результат – нове наукове знання, одержане в процесі 
фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях 
інформації. Науковий результат може бути у формі звіту, опублікованої наукової 
статті, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, 



 
монографічного дослідження, наукового відкриття, проекту нормативно-
правового акта, нормативного документа або науково-методичних документів, 
підготовка яких потребує проведення відповідних наукових досліджень або 
містить наукову складову, тощо (п. 22 ст. 1 Закону України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність»). 

Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого 
твору під іменем особи, яка не є автором цього твору (п. «в» ст. 50 Закону 
України «Про авторське право і суміжні права»). 

Плагіат академічний – 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 (ч. 4 ст. 
42 Закону України «Про освіту»). 

Твір (робота, матеріал) – інформація, як результат наукової чи навчально-
методичної діяльності конкретної особи (чи у співавторстві), представлена на 
паперових носіях або в електронному вигляді у мережі Інтернет (монографія, 
підручник, навчальний посібник, стаття, тези, препринт, автореферат і рукопис 
дисертації (дисертаційна робота), магістерська чи бакалаврська робота, курсова 
робота чи проект, реферат, есе, контрольна робота тощо). 

Цитата – порівняно стислий уривок з літературного, наукового чи будь-
якого іншого (у тому числі оприлюдненого у мережі Інтернет) твору, який 
використовується, з обов’язковим посиланням на його автора і джерело 
цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими власні 
твердження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному 
формулюванні. 

Унікальність твору (роботи, матеріалу) співвідношення (у відсотках) 
матеріалу, що не має збігів з іншими публікаціями, до загального об’єму 
матеріалу. 

Різновиди плагіату: 
– відтворення в тексті наукової роботи без змін, з незначними змінами, або в 

перекладі тексту іншого автора (інших авторів), обсягом від одного речення і 
більше, без посилання на автора (авторів) відтвореного тексту (для констатації 
різновиду такого виду плагіату достатньо встановити наявність таких ознак: у 
тексті іншого автора (інших авторів) наявне таке чи майже таке саме речення чи 
група речень, як в оцінюваній науковій роботі (за винятком стандартних 
текстових кліше, які не мають авторства та/чи є загальновживаними); цей текст 
іншого автора (інших авторів) було створено раніше, ніж оцінювану наукову 
роботу (або інший текст автора оцінюваної наукової роботи, де наявне таке саме 
речення чи група речень); автор оцінюваної наукової роботи не посилається на 
цей текст іншого автора (інших авторів) або посилається деінде (в списку 
літератури, в іншій частині своєї роботи) так, що незрозуміло, якого саме речення 
(якої саме групи речень) оцінюваної наукової роботи стосується посилання); 

– відтворення в тексті наукової роботи, повністю або частково, тексту 
іншого автора (інших авторів) через його перефразування чи довільний переказ 
без посилання на автора (авторів) відтвореного тексту (для констатації різновиду 
даного виду плагіату) достатньо встановити наявність таких ознак: в оцінюваній 
науковій роботі міститься відтворення (повністю або частково) тексту іншого 
автора (інших авторів) через його перефразування чи довільний переказ обсягом 



 
до абзацу, без посилання на автора (авторів) відтвореного тексту; в оцінюваній 
науковій роботі міститься відтворення (повністю або частково) тексту іншого 
автора (інших авторів) через його перефразування чи довільний переказ обсягом 
більше абзацу без бібліографічного та/або текстуального посилання на автора 
(авторів) відтвореного тексту щонайменше один раз у кожному абзаці (крім 
абзаців, що повністю складаються з формул, а також нумерованих та маркованих 
списків); відтворюваний текст іншого автора (інших авторів) було створено 
раніше, ніж оцінювану наукову роботу (або інший ідентичний за змістом текст 
автора оцінюваної наукової роботи); 

– відтворення в тексті наукової роботи наведених в іншому джерелі цитат з 
третіх джерел без вказування, за яким саме безпосереднім джерелом наведена 
цитата (для констатації різновиду даного виду плагіату достатньо встановити 
наявність таких ознак: в оцінюваній науковій роботі наведено п’ять або більше 
цитат з третіх джерел саме чи майже в такому обсязі, як вони наведені в іншому 
джерелі, без вказування на це інше джерело як джерело, з якого запозичені 
відповідні цитати; це інше джерело було створено раніше, ніж оцінювана наукова 
робота (або інший текст автора оцінюваної наукової роботи, де наведено такі самі 
цитати); автор не посилається на це інше джерело або посилається деінде (в 
списку літератури, в іншій частині свого тексту) так, що з посилання незрозуміло, 
що саме з цього джерела насправді взяті використані автором цитати з третіх 
джерел); 

– відтворення в тексті наукової роботи наведеної в іншому джерелі науково-
технічної інформації (крім загальновідомої), без вказування на те, з якого джерела 
взята ця інформація (для констатації різновиду даного виду плагіату достатньо 
встановити наявність таких ознак: в іншому джерелі оприлюднена та сама 
науково-технічна інформація (крім загальновідомої), яка наведена в оцінюваній 
науковій роботі; це інше джерело було створено раніше, ніж оцінювана наукова 
робота (або інший текст автора роботи, де наявна та сама науково-технічна 
інформація); автор не посилається на це інше джерело або посилається деінде (в 
списку літератури, в іншій частині свого тексту) так, що з посилання незрозуміло, 
яку саме науково-технічну інформацію, використану в роботі (крім 
загальновідомої), автор бере з цього джерела); 

– відтворення в тексті наукової роботи оприлюднених творів мистецтва без 
зазначення авторства цих творів мистецтва (для констатації різновиду даного 
виду плагіату достатньо встановити наявність таких ознак: в оцінюваній науковій 
роботі використані раніше оприлюднені твори мистецтва; автори (та/чи 
виконавці) цих творів мистецтва відомі; в оцінюваній науковій роботі автори 
(та/чи виконавці) цих творів мистецтва не вказані). 

 
3. ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ НА АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ 

 
3.1. Перевірці на академічний плагіат підлягають: 
– освітні роботи здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», організацію 

перевірки вищезазначених матеріалів здійснюють завідувачі кафедр; 
– рукописи статей, які надходять до редакцій наукових журналів, 

організацію перевірки яких здійснюють головні редактори наукових журналів; 
– дисертаційні роботи й автореферати, організацію перевірки яких 



 
здійснюють голови спеціалізованих рад. 

3.2. Перевірка на академічний плагіат здійснюється на етапі представлення 
матеріалів робіт, зазначених у п. 3.1, для розгляду спеціалізованою радою, 
редакційною колегією або кафедрою. 

3.2.1. Перевірка освітніх та наукових робіт проводиться за допомогою 
антиплагіатної системи (інструкція щодо використання наведена в Додатку до 
Положення). 

3.2.2. Безпосередньо перевірку, зазначених у п. 3.1 матеріалів, за відповідним 
дорученням здійснюють: 

– відповідальні особи з числа висококваліфікованих співробітників кафедр, 
що призначаються завідувачем кафедри; 

– відповідальні секретарі наукових журналів; 
– вчені секретарі спеціалізованих рад. 
Вищезазначені особи за допомогою антиплагіатної системи визначають 

оригінальність кожної представленої роботи та формують довідки про подібність 
тексту для подальшого розгляду на засіданнях кафедр, експертних комісій 
спеціалізованих рад.  

3.2.3. Перевірка на академічний плагіат освітніх робіт здобувачів вищої 
освіти ступеня «магістр» здійснюється на етапі завершення роботи. 
Вищезазначені особи при виявленні факту академічного плагіату надають 
мотивовані висновки для розгляду роботи на засіданні кафедри. 

3.3. Остаточне рішення щодо наявності у роботі ідей та наукових 
результатів, які отримані іншими авторами, та (або) відтворення опублікованих 
текстів інших авторів без відповідного посилання за мотивованими висновками  
відповідно до підпунктів 3.2.2, 3.2.3 приймається кафедрами, експертними 
комісіями спеціалізованих рад, редколегіями журналів. При прийнятті рішення 
враховується специфіка роботи, що перевіряється на наявність академічного 
плагіату (галузь знань (спеціальність), вид роботи (стаття, дисертація, 
кваліфікаційна робота, навчальна робота) тощо) та її оригінальність. 

3.4. Результати перевірки на академічний плагіат оформлюються протоколом 
(засідання кафедри, експертної комісії, редакційної колегії журналу) у вигляді 
рішення щодо дозволу до опублікування матеріалів, допуску до захисту, 
відправку матеріалів на доопрацювання (або про видачу іншого варіанта завдання 
для освітніх робіт здобувачів вищої освіти ступеня «магістр») або відхилення без 
права подальшого розгляду. 

3.5. У разі незгоди з результатами перевірки автор (автори) роботи, що 
перевірялася, має право на апеляцію. 

3.6. Апеляція подається особисто автором (авторами) роботи на ім’я 
проректора з наукової та міжнародної роботи у триденний термін після 
оголошення результатів перевірки. 

3.7. У разі надходження апеляції за розпорядженням проректора з наукової 
та міжнародної роботи створюється комісія для розгляду апеляції. 

3.8. Персональний склад членів комісій формується з досвідчених та 
авторитетних наукових та науково-педагогічних працівників університету. При 
розгляді апеляцій на результати перевірки освітніх робіт здобувачів вищої освіти 
ступеня «магістр» до складу комісії залучається представник органу 
студентського самоврядування. 

3.9. Апеляція розглядається апеляційною комісією у тижневий термін з 
наступного дня після виходу розпорядження проректора з наукової та 
міжнародної роботи про створення апеляційної комісії, якщо інший термін не 



 
зазначено в розпорядженні. Висновки апеляційної комісії оформлюються 
відповідним протоколом. 

 
4. ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОМУ ПЛАГІАТУ 

 
4.1. Будь-який текстовий фрагмент обсягом від речення і більше, 

відтворений в тексті наукової роботи без змін, з незначними змінами, або в 
перекладі з іншого джерела, має супроводжуватися посиланням на це джерело. 
Винятки допускаються лише для стандартних текстових кліше, які не мають 
авторства та/чи є загальновживаними. 

4.2. Якщо перефразування чи довільний переказ в тексті наукової роботи 
тексту іншого автора (інших авторів) займає більше одного абзацу, посилання 
(бібліографічне та/або текстуальне) на відповідний текст та/або його автора 
(авторів) має міститися щонайменше один раз у кожному абзаці наукової роботи, 
крім абзаців, що повністю складаються з формул, а також нумерованих та 
маркованих списків (в останньому разі допускається подати одне посилання 
наприкінці списку).  

4.3. Якщо цитата з певного джерела наводиться за першоджерелом, в тексті 
наукової роботи має бути наведено посилання на першоджерело. Якщо цитата 
наводиться не за першоджерелом, в тексті наукової роботи має бути наведено 
посилання на безпосереднє джерело цитування («цитується за: __»). 

4.4. Будь-яка наведена в тексті наукової роботи науково-технічна інформація 
має супроводжуватися чітким вказуванням на джерело, з якого взята ця 
інформація. Винятки припускаються лише для загальновідомої інформації, 
визнаної всією спільнотою фахівців відповідного профілю. 

4.5. Будь-які відтворені в тексті наукової роботи оприлюднені твори 
мистецтва мають супроводжуватися зазначенням авторів цих творів мистецтва 
(якщо вони відомі). У разі використання творів виконавського мистецтва, слід 
зазначати також індивідуальних чи колективних виконавців (якщо вони відомі). 
Якщо автори/виконавці невідомі, слід зазначити, що вони невідомі. 

 
5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ 

 
5. Попередження плагіату в академічному середовищі ПолтНТУ здійснюють 

організаційно-методичні та наукові підрозділи університету проведенням 
комплексу профілактичних заходів, які полягають в: 

5.1. Інформуванні здобувачів вищої освіти, викладачів та науковців про 
необхідність дотримання правил «Кодексу академічної доброчесності та 
корпоративної культури ПолтНТУ», правил академічної етики та підвищення 
відповідальності за дотриманням норм цитування; 

5.2. Організації бібліотечно-інформаційним центром заходів з популяризації 
основ інформаційної культури; 

5.3. Формуванні завдань для навчальних робіт з використанням педагогічних 
інновацій, що сприяють розвитку творчого підходу здобувачів вищої освіти до їх 
виконання; 

– щорічному проведенні для докторантів і аспірантів заходів з питань 
наукової етики та недопущення академічного плагіату; 



 
– ознайомленні здобувачів вищої освіти, викладачів та науковців з цим 

Положенням. 
 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

6.1. Положення ухвалюється Вченою радою ПолтНТУ та вводиться в дію 
наказом ПолтНТУ. 

6.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом ректора 
за рішенням Вченої ради ПолтНТУ. У такому ж порядку Положення 
скасовується. 

 
 
 

 

Проректор з наукової та  
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Додаток до Положення про запобігання та  

виявлення академічного плагіату в освітніх  
та наукових роботах в Полтавському національному 

технічному університеті імені Юрія Кондратюка 
 
 

МЕТОДИЧНА ІНСТРУКЦІЯ 
ЩОДО ПЕРЕВІРКИ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ В ОСВІТНІХ ТА НАУКОВИХ 

РОБОТАХ З ВИКОРИСТАННЯМ АНТИПЛАГІАТНОЇ СИСТЕМИ  
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Методична інструкція щодо перевірки академічного плагіату в освітніх та 

наукових роботах з використанням антиплагіатної системи (далі – Методична 
інструкція) є додатком до Положення про запобігання та виявлення академічного 
плагіату в освітніх та наукових роботах в Полтавському національному технічному 
університеті імені Юрія Кондратюка. 

1.2. Методична інструкція розроблена з метою встановлення норм та правил 
застосування системи для перевірки оригінальності освітніх та наукових робіт. 

1.3. У Методичній інструкції використовуються дані наступного джерела 
інформації: www.StrikePlagiarism.com. 

 
2. ОГЛЯД АНТИПЛАГІАТНОЇ СИСТЕМИ  

Антиплагіатна система – це онлайн інструмент, створений для перевірки текстових 
документів. Користувачі, яких призначає керівництво закладу вищої освіти (далі ЗВО), 
отримують індивідуальні, захищені паролем облікові записи. Вони отримують доступ 
до своїх облікових записів на сайті www.StrikePlagiarism.com. 

Послуга надається в вигляді Application Service Provider (ASP, Постачальник 
Служб Додатків): обробка даних відбувається на сервері постачальника послуг; для 
використання системи потрібен лише комп’ютер та підключення до Інтернету. 

Система перевіряє всі завантажені документи відповідно до наступних баз: 
внутрішньої бази даних ЗВО (заархівовані документи); бази даних документів інших 
ЗВО; всесвітнього веб-ресурсу. 

Словник корисних термінів: 
Сигнал тривоги – це повідомлення в Звіті Подібності, що вказує на наявність у 

тексті документа знаків не з кириличного алфавіту, які були використані для написання 
роботи. Функція сигналу тривоги звертає увагу Координатора (наукового керівника) на 
обґрунтованість використання зазначених символів, присутність яких може вказувати 
на спробу фальсифікації коефіцієнтів у Звіті Подібності. Документи, що містять сигнал 
тривоги, виділяються жовтим кольором в списку документів, а у відповідних Звітах 
Подібності зазначені знаком оклику.  

Програма Обміну Базами Даних – це одна з можливостей антиплагіатної 
системи, яка дозволяє ЗВО отримати доступ до баз даних інших ЗВО, які беруть участь 
у програмі, що розширює джерела аналізу робіт на антиплагіат. Програма Обміну 
Базами Даних доступна всім ЗВО, які виконують всі процедури антиплагіату, 
опрацьовані в цьому сервісі.  

Звіт Подібності – це документ, створений системою, який містить інформацію про 
запозичення, знайдених в аналізованому документі.  

Коефіцієнт Подібності № 1 – це значення (виражене в процентах), яке визначає 
рівень запозичень, знайдених в певних джерелах (базі даних ЗВО, базі даних інших 
ЗВО, що беруть участь у програмі обміну базами даних та інтернет-ресурсі), що 
складається як мінімум з 5 слів. Перевищення встановленого значення в Коефіцієнті 



 
Подібності № 1 означає надмірне використання запозичень. Так як у всіх мовах є 
словосполучення загального використання, які складаються з п’яти і більше слів, 
перевищення встановленого значення Коефіцієнта Подібності № 1 лише дає загальне 
уявлення про можливо викритий плагіат і, в принципі, вимагає додаткової перевірки з 
боку уповноваженої особи (координатора або наукового керівника). Ліміт значення 
Коефіцієнта Подібності № 1: для дисертацій – 25%, наукових статей – 40%, 
магістерських робіт – 50%.  

Коефіцієнт Подібності № 2 – це значення (виражене в процентах), яке визначає 
рівень запозичень, знайдених в певних джерелах (базі даних ЗВО, базі даних інших 
ЗВО, що беруть участь у програмі обміну базами даних та інтернет-ресурсі), що 
складається як мінімум з 25 слів. Межа порівняння (відмінна від 25 слів) також може 
індивідуально визначатися Системним Адміністратором антиплагіатної системи ЗВО на 
основі керівних принципів, прийнятих ЗВО, і рекомендацій, зроблених службою 
системи. Перевищення встановленого значення Коефіцієнта Подібності № 2 є 
достовірним сигналом про виявлення неприйнятних запозичень в документі. Ідентичні 
фрази, що складаються з 25 слів, навряд чи можна знайти в загальній мові, їх 
присутність в документі є переконливим доказом запозичення. Наявність запозичень 
вимагає проведення додаткової перевірки з боку уповноваженої особи (Координатора 
або наукового керівника), так як це може бути фактом запису чужого контенту 
(наприклад правильність маркування цитати). Ліміт значення Коефіцієнта Подібності  
№ 2 – 5%. 

 
3. ПЕРЕВІРКА ДОКУМЕНТІВ 

Для перевірки документа необхідно ввійти в свій обліковий запис та натиснути 
зелену кнопку «Перевірити документ» (Рисунок 1). 

Після натиснення кнопки «Перевірити документ» з’являється екран, на якому 
можна вибрати спосіб додавання документа (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1. Вигляд екрана після входу. Додавання документа 

 

 

Рисунок 2. Вибір способу додавання документа 
 

Існує два способи завантаження документа для аналізу: можна скористатися 
методом копіювати і вставити або завантажити зміст документа з файлу. Щоб додати 



 
документ з файлу (рекомендується), необхідно натиснути «Завантажити файл» і вибрати 
текстовий документ (записаний в файлах DOC, DOCX, ODT або RTF) просто з 
комп’ютера. Після завантаження документа з’являється діалогове вікно «Редагувати 
роботу», в якому необхідно заповнити поля: Назва, Автор, Координатор (науковий 
керівник), Підрозділ (назва кафедри) і Тип документа, а потім натиснути «Зберегти». 
Якщо Ви обрали метод «Копіювати і вставити», необхідно виділити весь текст 
документа (Ctrl + A), потім скопіювати (використовуючи Ctrl + C) і вставити до рубрики 
«Зміст» (Ctrl + V), яка з’являється в діалоговому вікні після натиснення на іконку 
«Копіювати і вставити» (Рисунок 3). Після заповнення всіх полів діалогового вікна 
необхідно натиснути «Зберегти». 

 

 
Рисунок 3. Вікно редагування документа. Метод «Копіювати і вставити» 

 
Повідомлення «Завершено» означає, що завантаження документа пройшло 

успішно. Повторюючи цю процедуру, можна завантажити наступні документи (за один 
раз можна додати до п’яти документів; завантаження наступних документів буде 
вимагати повторного натиснення кнопки «Перевірити документ». Для завершення 
процесу натисніть «Далі» (Рисунок 4) – таким чином документи будуть відправлені на 
аналіз і набудуть статус «Проходить процес обробки». Зазвичай час очікування на Звіт 
Подібності не перевищує 24 години, хоча досить часто це відбувається набагато 
швидше. Як тільки процес перевірки документа буде завершено, система автоматично 
відправить на електронний адрес користувача (який є його логіном) повідомлення, яке 
буде містити Звіт Подібності. 

 

 
Рисунок 4. Завершення завантаження документа 

 
 

4. ЗВІТ ПОДІБНОСТІ ТА ЙОГО ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 
Для ознайомлення зі Звітом Подібності виконайте наступне:  



 
1. Ввійдіть в систему. Вигляд інтерфейсу по замовчуванню після входу в систему 

зображено на Рисунку 5. Це перелік документів, представлений в системі разом з 
Коефіцієнтом Подібності і Звітом Подібності в скороченому варіанті (який містить 
Коефіцієнти Подібності та список первинних документів) та повній версії (яка містить 
Коефіцієнти Подібності, список первинних документів, а також повний текст документа 
з виділеними кольоровим шрифтом фрагментами, визначеними як подібні. Колір 
шрифту виділеного фрагмента вказує на джерело запозичення – Інтернет чи база даних 
ЗВО і, можливо, бази даних інших ЗВО). 

 

 
Рисунок 5. Перелік документів 

 

2. Для ознайомлення зі Звітом Подібності виберіть значок «Короткий Звіт» або 
«Повний Звіт» в колонці «Звіт». Наприклад, нижче на Рисунку 6 показаний Звіт 
Подібності в скороченому вигляді, а на Рисунку 7 – фрагмент повного Звіту Подібності. 
Текст, який виділений зеленим шрифтом, означає, що цей фрагмент був знайдений 
системою на веб-сторінках в Інтернеті; текст виділений червоним шрифтом означає, що 
цей фрагмент був знайдений системою у внутрішній базі даних ЗВО або, можливо, базі 
даних інших ЗВО. Два відтінки зеленого або червоного використовуються для різних 
фрагментів, які слідують один за одним і які були знайдені на різних ресурсах або в 
різних частинах одного й того ж ресурсу. Окремі символи жовтого кольору – це сигнал 
тривоги. 

 
Рисунок 6. Скорочений вигляд Звіту Подібності 



 

 
Рисунок 7. Фрагмент повного Звіту Подібності 

 
Основна інформація для інтерпретації Звіту Подібності 

1. Антиплагіатна система – це інструмент, який дозволяє перевіряти 
оригінальність аналізованого документа. ЇЇ завданням є точне визначення ступеня 
можливої подібності в завантаженому тексті у порівнянні з вмістом Інтернету та баз 
даних. Система надає вищезгадану інформацію, що дозволяє провести незалежну оцінку 
по відношенню до законності запозичень, знайдених в проаналізованому змісті 
документа. Метою системи не є ствердження чи проаналізований документ був 
написаний самостійно. Метою системи є постачання матеріалів, які допоможуть 
користувачу прийняти таке рішення. Таким чином, Звіт Подібності завжди має бути 
додатково проаналізований компетентною особою. Зокрема, не варто оцінювати 
документ лише на підставі процентних ставок Коефіцієнта Подібності. Необхідно 
перевірити зміст документа – чи правильно зазначені цитування та чи вірно вказане 
джерело їх запозичення в бібліографії.  

2. Антиплагіатна система не визначає першочерговість створення документів, 
тобто який документ був створений раніше – аналізований чи знайдений системою і 
прийнятий за джерело. Таким чином, в непевній ситуації, користувач не може лише на 
підставі Звіту Подібності визначити, який документ є оригіналом, а який копією. Такий 
висновок може бути зроблений лише на підставі більш глибокого аналізу документа.  

3. Відповідно до встановлених методів аналізу подібності, система також розпізнає 
словосполучення загального використання, такі як: «варто нагадати про» або «можна 
зробити висновок, що». Проте значення цих термінів у загальному обсязі запозичень, а 
також їх вплив на величину процента Коефіцієнта Подібності № 1 не перевищує 5 
відсотків. Проведені аналізи ефективності перевірки показують, що якщо в тексті 
міститься велика кількість словосполучень запозичених з професійної мови або 
словосполучень загального використання, то Коефіцієнт Подібності значно 
збільшується. У результаті деякі документи досягають відносно високого рівня 
показника Коефіцієнта Подібності, хоча більш глибокий аналіз Звіту Подібності 
показує, що вони не містять неприйнятних запозичень. Тому ми ввели ще один 
Коефіцієнт Подібності. Коефіцієнт Подібності № 2 більш точно визначає запозичення, 
знайдені в аналізованому документі. Його значення обчислюється таким самим чином, 
як і для Коефіцієнта Подібності № 1, але він ідентифікує словосполучення з певної 
кількості слів, установлених у ЗВО. Пропонується встановити межу Коефіцієнта 
Подібності № 2 – до 25 слів. Ми також рекомендуємо проводити детальний аналіз всіх 
звітів, в яких Коефіцієнт Подібності № 2 перевищує значення 5 відсотків. 

 


