
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

БІБЛІОТЕКА
ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ



• це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, 
якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 
навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання
та/або наукових (творчих) досягнень.

• Згідно з пунктом 4 статті 42 Закону України «Про освіту» 
порушенням академічної доброчесності вважається:

• академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, 
списування, обман, хабарництво, необ'єктивне, оцінювання.

Що це?



ПЕРЕВІРКА НА ПЛАГІАТ



Плагіат – це оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору 

під іменем особи, яка не є автором цього твору (ст. 50 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права»).

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 (ч. 4 ст. 42 Закону України «Про

освіту»).

Що це?



Види текстів на первірку

• Курсові роботи;

• кваліфікаційні роботи;

• дисертаційні роботи;

• посібники, підручники, монографії;

• статті;

• звіти з практики.



• Бібліотека Полтавського державного аграрного університету 
здійснює безкоштовну перевірку текстів за допомогою 
сучасної ліцензованої системи перевірки «Unicheck».

• Онлайн-сервіс пошуку плагіату, який перевіряє текстові 

документи на наявність запозичених частин тексту з відкритих

джерел в Інтернеті чи внутрішньої бази документів

Ліцензована антиплагіатна програма

Договір від 10.02.2022 р. Предмет договору – 50 000 сторінок



Вимоги Unicheck до текстів

• Стандарт тексту: Шрифт – 14, інтервал – 1,5

• Max та min кількість символів: 30-125 000

• Максимальний розмір файлу : 70 мб

• Допустимі формати файлу: .doc, .docx, rtf та pdf 



Порядок подання текстів на перевірку

Відповідальна особа з кафедри – текст на email

Відповідальна особа з  бібліотеки ПДАУ – текст на перевірку

Unicheck - онлайн-звіт з результатами  перевірки

Відповідальна особа з  бібліотеки ПДАУ - онлайн - звіт на email,  роздрукований

звіт особисто

Відповідальна особа з  кафедри - Роздрукований звіт про результати перевірки

Курсова,  кваліфікаційна робота, звіт з  практики



Повний звіт Unicheck створюється протягом кількох хвилин.

Головні елементи звіту Unicheck:

• Ім’я користувача (відповідальна особа бібліотеки ПДАУ)

• Дата та час  перевірки

• Деталі файлу: повна інформація про поданий документ

• Загальний відсоток схожості (ЗВС)

Онлайн-звіт Unicheck



У звіті Unicheck використовуються різні кольори для відображення 
індикатора оцінки схожості (кожен колір приписується одному 
певному діапазону показників схожості):

Індикатор ЗВС 

0% 1 – 24% 25 – 49% 50 – 74% 75 – 100%



Загальний відсоток схожості розраховується за такою формулою:

Розрахунок ЗВС 

ЗВС
Загальна кількість слів у текстових збігах

Загальна кількість слів – Загальна кількість слів у посиланнях
*100%



21% - 50% -

задовільно

оригінальна

робота 

За рішенням кафедри/ спеціалізованої
вченої ради/ редакційної колегії умовно
оригінальна робота може бути 
направлена на доопрацювання, а 
неоригінальна – відхилена від захисту. 
Робота, що була на доопрацюванні, 

підлягає повторній перевірці на плагіат.

Незгодний із результатом перевірки
тексту автор має право у триденний
термін подати письмову апеляційну заяву
на ім’я Голови комісії з питань етики та 
академічної доброчесності.

*Отримані результати у звітах щодо перевірки тексту на плагіат носять рекомендаційний характер. 
Остаточне рішення про прийняття чи відхилення поданого тексту може бути прийнято лише на 
засіданні кафедри/редакційної колегії/спеціалізованої вченої ради. Це рішення обов’язково має
бути аргументовано і зафіксовано в протоколі (висновку).

Значення ЗВС

Не більше 20%-

оригінальна

робота

51% - 90% -

умовно

оригінальна

робота

Понад 90% -

неоригінальна

робота



Звіт Unicheck використовує такі кольори для виділення відповідних 
сегментів у тексті:

Виділення сегментів у тексті

Цитата

Обрана цитата

Підмінa символів (спроба приховати плагіат, наприклад, 

замінити символи з кирилиці на латиницю)

Текстовий збіг Обраний текстовий збіг

Бібліографічне посилання Обране бібліографічне

посилання



Безкоштовні онлайн-сервіси для перевірки тексту на плагіат:

• Advego Plagiatus – максимальна довжина тексту 95 000 символів;

• Etxt Antiplagiat – без реєстрації доступна безкоштовна перевірка тексту до 3 

000 символів, після реєстрації – до 5 000 знаків;

• Unicheck – текст від 30 до 200 слів;

• Antiplagiat – текст від 100 до 15 000 символів;

• Content-Watch – текст до 10 000 символів;

• PlagiarismCheck – потрібна реєстрація;

• Dupli Checker – обмеження до 1000 слів;

• Pladiarism Detector – обмеження до 1000 слів;

• Plagiarisma – обмеження до 2000 слів;

StrikePlagiarism.com – текст до 500 символів для ознайомлення з програмою.

Рекомендовані онлайн-ресурси для перевірки

тексту на плагіат

http://advego.ru/plagiatus/
http://www.etxt.ru/antiplagiat/
https://unicheck.com/uk-ua/free-plagiarism-checker-online
http://ttp/www.antiplagiat.ru/
http://www.content-watch.ru/text
https://plagiarismcheck.org/
https://www.duplichecker.com/
https://plagiarismdetector.net/
http://plagiarisma.net/


БАЖАЄМО УСІМ 99,9% ОРИГІНАЛЬНОСТІ


