
Пам'ятка здобувачам вищої освіти ОДАУ щодо перевірки випускних 

кваліфікаційних робіт на ознаки наявності академічного плагіату 

 

Запобігання порушенню академічної доброчесності учасниками освітнього процесу 

та притягнення їх до академічної відповідальності регулюється Цивільним кодексом 

України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-

технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», Статутом Одеського 

державного аграрного університету, Положенням Про академічну доброчесність в 

Одеському державному аграрному університеті, ухваленого Вченою радою ОДАУ та 

затвердженого наказом ректора, Положенням про запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційний та навчальних 

роботах у Одеському державному аграрному університеті. 

 

Відповідно до наказу Ректора від 18.10.2020 №445-заг. «Про перевірку 

кваліфікаційних робіт на плагіат» Одеський державний агарний університет забезпечує 

одноразову безкоштовну перевірку випускних кваліфікаційних робіт на ознаки наявності 

академічного плагіату.  

 

Порядок перевірки випускних кваліфікаційних робіт на ознаки наявності 

академічного плагіату 

1. Здобувач вищої освіти подає керівнику закінчену випускну кваліфікаційну 

роботу (далі – ВКР) в електронній формі (MS Word) не пізніше ніж за 10 днів до 

попереднього розгляду її на кафедрі. 

2. Керівник ВКР у вказаний термін подає роботи завідувачу профільної кафедри. 

3. Завідувач кафедри не пізніше ніж за 10 днів до попереднього розгляду робіт на 

кафедрі надсилає усі роботи одним листом (у вигляді архіву, назва окремого файлу ВКР – 

латиницею прізвище здобувача і абревіатура кафедри. Наприклад: Ivanov_tvppt.dok) на 

електронну адресу: plagiat_osau@ukr.net. Роботи, які будуть надходити іншим чином, 

перевірятись не будуть. 

4. Протягом 5 робочих днів Комісія з запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах 

забезпечує перевірку та аналіз робіт на наявність ознак академічного плагіату, формує 

відповідні витяги та надає їх в електронній формі завідувачам відповідних кафедр 

(оригінали витягів завідувачі кафедр можуть отримати у каб. 205 навчальний корпус №2). 

 

Університет забезпечує безкоштовну перевірку кваліфікаційних робіт на наявність 

ознак академічного плагіату один раз. 

За бажанням здобувач вищої освіти може самостійно перевірити свою 

кваліфікаційну роботу на наявність ознак академічного плагіату за допомогою 

рекомендованих сервісів перевірки (Unicheck, Strike Plagiarism та ін.). В цьому випадку 

здобувач вищої освіти має надати роздрукований і електронний варіант розширеного звіту 

про перевірку керівнику роботи. Керівник роботи подає цей звіт за наведеним вище 

порядком. 

 

При порушенні зазначених термінів подачі робіт на перевірку без поважної 

причини розглядається питання щодо недопущення таких робіт до захисту. 

Низький відсоток оригінальності робіт здобувачів вищої освіти є підставою 

для прийняття комісією рішення про недопущення до захисту та відправку 

матеріалів на доопрацювання або видачу нового варіанта завдання. 

mailto:plagiat_osau@ukr.net

