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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок перевірки дисертаційних робіт на академічний плагіат, поданих 

до розгляду в спеціалізовані вчені ради Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (далі -  Порядок), розроблено відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», Закону України 

«Про авторське право і суміжні права», «Методичних рекомендації для закладів 

вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності», Статуту 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 

Положень «Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини» та 

«Про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини».

1.2. Цей Порядок регламентує процедуру проведення перевірки 

дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії/доктора 

наук та здобувачів наукового ступеня кандидата наук/доктора наук (далі -  

Здобувач) в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 

Тичини (далі -  Університет) з використанням онлайн-сервісу (інформаційної 

системи) «ипісіїеск» (далі -  Система) на наявність запозичень із текстів, 

присутніх в базах Університету та інших закладів вищої освіти, в Інтернеті.

2. ПЕРЕВІРКА РУКОПИСІВ ДИСЕРТАЦІЙ

2.1. Перевірка дисертаційних робіт на академічний плагіат здійснюється, як 

правило, у редакційному відділі Університету.

2.2. Дисертаційна робота перевіряється на академічний плагіат на етапі 

попередньої експертизи.

2.3. Перевірка рукописів дисертаційних робіт на академічний плагіат 

проводиться на підставі заяви Здобувана (див. Додаток).

2.4. Перевірку рукопису дисертації Здобувана на академічний плагіат 

забезпечує відповідальний за атестацію РйЭ / керівник структурного підрозділу,



у якому виконано дисертацію (проводитиметься попередня експертиза 

дисертації) / вчений секретар спеціалізованої вченої ради, який подає 

електронну версію дисертаційної роботи у форматі Word разом із завізованою 

заявою Здобувача до редакційного відділу Університету.

2.5.Фахівець редакційного відділу Університету здійснює перевірку 

дисертаційної роботи на академічний плагіат за допомогою Системи протягом 

14 днів з дня отримання вищезазначених документів.

2.6. Загальна схема пошуку ознак плагіату з використанням відповідної 

системи виявлення текстових збігів/ідентичності/схожості складається з 

наступних етапів:

1) Фахівець редакційного відділу завантажує електронний варіант роботи 

у систему.
2) Система виявлення текстових збігів/ідентичності/схожості перевіряє 

роботу та формує звіт подібності.

2.7.3а результатами перевірки електронна версія звіту подібності та довідка 

про перевірку дисертаційної роботи на академічний плагіат надається 

Здобувану / відповідальному за атестацію PhD / керівнику структурного 

підрозділу, у якому виконано дисертацію.

2.8. Результати перевірки роботи аналізуються членами експертної комісії, 

яка створюється у структурному підрозділі, у якому виконано дисертацію, із 

фахівців за профілем/спеціальністю, за яким підготовлено дисертацію. Члени 

експертної комісії формують висновок про наявність чи відсутність 

академічного плагіату та допуск Здобувача до попередньої експертизи 
дисертації.

2.9. Результати перевірки на академічний плагіат оголошуються під час 

попередньої експертизи дисертаційного дослідження.

2.10. Роботи з низьким відсотком оригінальності до попередньої експертизи 
не допускаються.

2.11. Роботи, підготовка яких здійснювалася в інших закладах вищої освіти,



перевіряються на академічний плагіат на етапі прийняття до розгляду у 

спеціалізованій вченій раді Університету, за процедурою описаною у п.п.

2.12. Голова спеціалізованої вченої ради на підставі поданого звіту 

подібності в межах норм чинного законодавства приймає відповідне рішення 

стосовно подальшої процедури розгляду рукопису дисертації.

2.13. Перевірка рукописів дисертацій Здобувачів наукових ступенів, 

підготовка яких проходила в Університеті, здійснюється безкоштовно.

2.3-2.7.

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з наукової роботи

Відповідальний за атестацію РЬБ Світлана ПРИЩЕПА

Т. в. о. завідувача відділу 
аспірантури та докторантури

Начальник редакційного відділу

Юрисконсульт



Додаток

Проректору з наукової роботи 
Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини

ЗАЯВА

Прошу перевірити мою дисертаційну роботу на тему:
«

на наявність академічного плагіату у
___________»
зв’язку з

З Кодексом академічної доброчесності та Порядком перевірки на наявність 
академічного плагіату у дисертаційних роботах, поданих до розгляду в 
спеціалізовані вчені ради Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини, згідно з якими виявлення академічного плагіату є 
підставою для відмови в допуску дисертаційної роботи до захисту.

Про використання Системи виявлення текстових
збігів/ідентичності/схожості в дисертаційних роботах здобувачів наукових 
ступенів оповіщений (а) та надаю свою згоду на передачу Уманським 
державним педагогічним університетом імені Павла Тичини моєї дисертаційної 
роботи для обробки та збереження в Системі виявлення текстових 
збігів/ідентичності/схожості та використання для виявлення академічного 
плагіату в інших роботах, які завантажувались/завантажуватимуться для 
перевірки.

Робота для перевірки надається в електронному варіанті. Електронна версія 
роботи збігається (ідентична) з друкованою.

(Дата) (Підпис)


