
ЗАТВЕРДЖЕНО УХВАЛЕНО

о. Б. Прах
Вченою радою УКУ, 
протокол № 6  від с?6. <?/•

Порядок
використання системи Unicheck 

у ЗВО «Український Католицький Університет»

2022



® і
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. У системі Unicheck здійснюється перевірка:

а) академічних текстів науково-педагогічних, наукових працівників та здобувачів вищої 

освіти:

• бакалаврських та магістерських кваліфікаційних робіт студентів;

• дисертацій аспірантів УКУ;

• докторських і кандидатських дисертацій науково-педагогічних та наукових працівників 

УКУ;

• докторських і кандидатських дисертацій інших науково-педагогічних та наукових 

працівників, що рецензуються або ж рекомендуються до публічного захисту навчальними й 

науковими підрозділами Університету;

• наукових статей та інших академічних текстів аспірантів і науково-педагогічних та 

наукових працівників УКУ;

• письмових робіт студентів (з ініціативи викладачів).

б) видавничих проектів, які рекомендуються до друку Вченими радами факультетів, Вченою 

радою УКУ або Видавничою радою УКУ:

• монографій;

• періодичних видань, збірників статей, матеріалів конференцій тощо;

• наукових статей і передмов до публікацій джерельних матеріалів;

• перекладів творів класичних і сучасних авторів, тощо.

1.2. Перевірці в системі Unicheck не підлягають:

• перевидання авторських творів та інших текстів, якщо вони не містять нового наративу;

• джерельні матеріали, які не супроводжуються перекладами на сучасну українську чи 

інші мови.
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И. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ UNICHECK

2. Перевірка бакалаврських і магістерських робіт здобувачів

2.1. На всіх факультетах УКУ декани визначають особу (осіб) з числа штатних працівників 

(методистів, викладачів тощо), відповідальну/відповідальних за перевірку в системі Unicheck 

робіт здобувачів.

2.2. Особи, призначені відповідальними за перевірку робіт здобувачів, набувають статусу 

авторизованих користувачів1 системи Unicheck та отримують від адміністратора2 необхідний 

технічний ресурс (кількість сторінок для перевірки тексту), заповнивши відповідну заявку 

(Додаток №1) та надіславши її адміністраторові системи Unicheck на адресу 

unicheck@ucu.edu.ua. Опрацювання заявки і надання доступу до запитуваної кількості сторінок 

виконується протягом двох робочих днів.

2.3. Здобувані всіх форм навчання у визначений деканатом факультету термін самостійно 

подають кваліфікаційну роботу разом із письмовою заявою встановленої форми (Додаток №2), 

якою підтверджують самостійність виконання своєї роботи та відсутність у ній академічного 

плагіату3, а також згодою про внесення до електронної бази робіт у системі Unicheck і 

використання під час подальших перевірок, та розміщення у Інституційному репозитарії 

ErUCU (Додаток № 9). Заява додається до тексту кваліфікаційної роботи, а оригінал згоди 

передається у науково-організаційний відділ. Авторизований користувач перевіряє електронну 

версію роботи здобувана на предмет відсутності/наявності академічного плагіату та готує 

«Висновок» (Додаток №3), який, у разі публічного захисту кваліфікаційної роботи, додається 

до пакету супровідних документів.

1 Фізичні особи, уповноважені використовувати Систему виявлення збігів/ідентичності/схожості.
2 Авторизований користувач, який володіє обліковим записом адміністратора та може створювати або видаляти 
облікові записи інших авторизованих користувачів.
3 Визначення академічного плагіату зафіксовано у « Положенн про запобігання академічного плагіату та іншим 
видам порушень академічної доброчесності в освітньому процесі, науково-педагогічній та науковій діяльності у  
закладі вищої освіти «Український католицький університет».
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2.4. У випадку виявлення текстових збігів у кваліфікаційній роботі керівники програм 

керуються Розділом 10 «Положення про освітній процес» та Розділом 5 «Положення про 

запобігання академічного плагіату та іншим видам порушень академічної доброчесності в 

освітньому процесі, науково-педагогічній та науковій діяльності у закладі вищої освіти 

«Український католицький університет».

2.5. Відповідальні особи на кожному факультеті, яких призначає декан, укладають «Порядок 

застосування комплексної перевірки дипломних робіт студентів Університету на наявність 

академічного плагіату у системі Unicheck», який зберігається в деканатах факультетів. 

Відповідальність за дотримання даного «Порядку» несуть декани факультетів, завідувачі 

випускових кафедр, авторизовані користувачі системи Unicheck на відповідних факультетах.

3. Перевірка дисертацій аспірантів УКУ

3.1. Дисертаційні дослідження аспірантів УКУ підлягають перевірці в системі Unicheck до 

проведення попередньої експертизи дисертації та рекомендації до публічного захисту на 

разовій Спеціалізованій вченій раді.

3.2. Аспірант самостійно подає текст дисертації на кафедру для попередньої експертизи, разом 

із «Заявою здобувана наукового ступеня про оригінальність дисертаційного дослідження та 

самостійність його виконання» (Додаток №4). Одночасно аспірант надає електронну версію 

дисертації науково-організаційному відділу для перевірки в системі Unicheck авторизованим 

користувачем з числа співробітників науково-організаційного відділу.

3.3. Авторизований користувач передає результати перевірки у системі Unicheck голові 

постійно діючої комісії, що готує «Висновок щодо самостійності виконання дисертаційної 

роботи» (Додаток №5). До складу постійно діючої комісії входять проректор з наукової роботи, 

керівник науково-організаційного відділу (або інша відповідальна особа із числа 

співробітників науково-організаційного відділу), а також авторизований користувач, який 

здійснює перевірку дисертації в системі Unicheck.

3.4. «Висновок щодо самостійності виконання дисертаційної роботи» є підставою для 

рекомендації/недопуску дисертації до публічного захисту на разовій Спеціалізованій вченій
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раді. У разі виявлення академічного плагіату застосовуються дисциплінарні заходи, у тому 

числі відрахування з аспірантури Університету без права поновлення.

3.5. У разі незгоди аспіранта з «Висновком» постійно діючої комісії, аспірант має право подати 

апеляцію в науково-організаційний відділ.

3.6. З метою фахової кваліфікованої перевірки дисертації на підставі апеляції аспіранта, 

наказом ректора Університету створюється розширена Експертна комісія в складі 

щонайменше 5-ти осіб: проректора з наукової роботи (голови комісії), декана факультету, 

завідувача чи іншого науково-педагогічного працівника випускової кафедри, провідного 

фахівця за спеціалізацією дисертації та авторизованого користувача, який здійснив перевірку 

дисертації в системі Unicheck. За рішенням Ректора до складу Експертної комісії можуть бути 

залучені фахівці із інших закладів вищої освіти, наукових установ тощо. За результатами 

розгляду дисертації Експертна комісія готує Експертний висновок про допуск чи недопуск до 

захисту дисертації.

4. Перевірка дисертацій науково-педагогічних працівників УКУ та дисертацій інших 

науково-педагогічних працівників, що рецензуються навчальними й науковими 

підрозділами Університету й рекомендуються до публічного захисту в академічних 

інституціях України і закордону

4.1. Дисертації науково-педагогічних працівників УКУ на здобуття ступеня доктора філософії 

або доктора наук підлягають перевірці в системі Unicheck в обов’язковому порядку на етапі 

проходження експертизи дисертації щодо її наукової новизни, теоретичних та практичних 

результатів дослідження.

4.2. Дисертації інших науково-педагогічних працівників, що рецензуються або ж 

рекомендуються до публічного захисту навчальними й науковими підрозділами Університету, 

підлягають перевірці в системі Unicheck перед поданням дисертації до захисту у 

Спеціалізованій вченій раді (разовій Спеціалізованій вченій раді), -  за відповідним поданням 

до Науково-організаційного відділу завідувачів кафедр чи деканів факультетів.

4.3. Перевірку дисертації в системі Unicheck здійснює авторизований користувач з числа

співробітників Науково-організаційного відділу та передає результати перевірки голові
5
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постійно діючої комісії, у склад якої входять проректор з наукової роботи, керівник науково- 

організаційного відділу (або інша відповідальна особа із числа співробітників науково- 

організаційного відділу), а також авторизований користувач, який здійснює перевірку 

дисертації в системі Unicheck. Комісія готує відповідний «Висновок щодо самостійності 

виконання дисертаційної роботи».

4.4. У разі виявлення академічного плагіату «Висновок щодо самостійності виконання 

дисертаційної роботи» є підставою для застосування дисциплінарних заходів, у тому числі 

розірвання контракту з науково-педагогічним чи науковим працівником УКУ.

4.5. У випадку незгоди науково-педагогічного чи наукового працівника УКУ із Висновком 

постійно діючої комісії, він має право подати апеляцію у науково-організаційний відділ. З 

метою фахової перевірки дисертації, у разі виявлення під час перевірки авторизованим 

користувачем ознак академічного плагіату, наказом ректора Університету створюється 

розширена Експертна комісія в складі щонайменше 5-ти осіб: проректор з наукової роботи 

(голова комісії), декана факультету, завідувача чи іншого науково-педагогічного працівника 

спеціалізованої кафедри, провідного фахівця за спеціалізацією дисертації та авторизованого 

користувача, який здійснює перевірку дисертації в системі Unicheck. За рішенням Ректора до 

складу Експертної комісії можуть бути залучені фахівці із інших закладів вищої освіти, 

наукових установ тощо.

5. Перевірка видавничих проектів, що рекомендуються Вченими радами факультетів

5.1. Видавничі проекти приймаються до розгляду головою Вченої ради факультету тільки за 

наявності «Заяви автора/упорядника/відповідального редактора про оригінальність наукового 

дослідження та самостійність його виконання» (Додаток №7).

5.2. Відповідальними за перевірку в системі Unicheck видавничих проектів, що 

рекомендуються до друку Вченими радами факультетів, є авторизовані користувачі, яких 

призначає голова Вченої ради факультету.

5.3. Авторизовані користувачі подають (в електронному вигляді) на пошту адміністратора 

системи Unicheck відповідні заявки (Додаток №6) для отримання необхідної квоти сторінок з

метою перевірки текстів на предмет наявності/відсутності академічного плагіату.
6
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Опрацювання заявки та надання доступу до запитуваної кількості сторінок виконується 

протягом двох робочих днів.

5.4. Авторизовані користувачі здійснюють безпосередню технічну перевірку видавничого 

проекту щонайменше за тиждень до засідання Вченої ради факультету. Авторизовані 

користувачі уповноважені надати «Висновок» (Додаток №8) щодо відсутності/наявності 

академічного плагіату в перевіреному тексті.

5.5. У разі виявлення в тексті академічного плагіату, наказом ректора за поданням проректора 

з наукової роботи створюється профільна Експертна комісія, що здійснює фахову експертизу 

наукового тексту (із залученням результатів технічної перевірки видавничого проекту 

авторизованими користувачами в системі Unicheck) та готує відповідний Експертний 

висновок.

5.6. Усі видавничі проекти, рішення про публікацію яких у Видавництві УКУ було ухвалено 

Вченими радами факультетів, приймаються до видавничого відділу УКУ разом із «Висновком» 

(Додаток № 8) та «Заявою автора/упорядника/відповідального редактора про оригінальність 

наукового дослідження та самостійність його виконання» (Додаток №7).

6. Перевірка видавничих проектів, що рекомендуються Видавничою радою УКУ

6.1. Видавничі проекти приймаються головою Видавничої ради УКУ до розгляду тільки за 

наявності «Заяви автора/упорядника/відповідального редактора про оригінальність наукового 

дослідження та самостійність його виконання» (Додаток №7).

6.2. Відповідальними за перевірку в системі Unicheck видавничих проектів, що 

рекомендуються до друку Видавничою радою УКУ, є авторизовані користувачі, яких 

призначає проректор з наукової роботи з числа співробітників видавничого відділу УКУ.

6.3. Авторизовані користувачі подають (в електронному вигляді) на пошту адміністратора 

системи Unicheck відповідні заявки (Додаток №6) для отримання необхідної квоти сторінок з 

метою перевірки текстів на наявність/відсутність академічного плагіату. Опрацювання заявки 

та надання доступу до запитуваної кількості сторінок виконується протягом двох робочих днів.

7



Щ 'іф, ^  і*

Порядок
використання системи Unicheck 

у ЗВО «Український Католицький 
Університет»

Берсія №1

Сторінок 8 Сторінка 8

Положення Український католицький університет Зміна № Дата

6.4. Авторизовані користувачі здійснюють безпосередню технічну перевірку видавничого 

проекту щонайменше за тиждень до засідання Видавничої ради УКУ і надають «Висновок» 

(Додаток №8) щодо відсутності/наявності академічного плагіату в тексті.

6.5. У разі виявлення в тексті академічного плагіату, наказом ректора, за поданням проректора 

з наукової роботи, створюється профільна Експертна комісія, що здійснює фахову експертизу 

наукового тексту (із залученням результатів технічної перевірки видавничого проекту 

авторизованими користувачами в системі Unicheck) та готує відповідний експертний висновок.

6.6. Усі видавничі проекти, рішення про публікацію яких у Видавництві УКУ було ухвалено 

Видавничою радою УКУ, приймаються до видавничого відділу УКУ разом із «Висновком» 

(Додаток №8) та «Заявою автора/упорядника/відповідального редактора про оригінальність 

наукового дослідження та самостійність його виконання» (Додаток №7).

Уклали:

Керівник науково-організаційного відділу 

Погоджено:

Проректор з наукової роботи 

Проректор з академічних питань 
Керівник юридичного відділу

М. Пиріг
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Додаток №1

ЗАЯВКА

на отримання необхідної кількості сторінок для перевірки  

студентських робіт в системі Unicheck

(надсилається на електронну адресу: unicheck@ ucu.edu.ua)

№ ПІБ, електронна адреса авторизованого 
користувача

Кількість 
кваліф ікаційних 
робіт студентів

Кількість
запитуваних
сторінок1

Дата запиту

1 Одна сторінка дорівнює 275 слів.

mailto:unicheck@ucu.edu.ua


Додаток № 2

ЗАЯВА

здобувана Закладу вищої освіти «Український католицький університет» 

про оригінальність академічної роботи та самостійність її виконання

Я, ПІБ, декларуючи свою відданість засадам академічної доброчесності й християнської етики 

праці, та відповідно до діючого «Положення про запобігання академічному плагіату та іншим 

видам порушення академічної доброчесності в освітньому процесі, науково-педагогічній та 

науковій діяльності Закладу вищої освіти «Український Католицький Університет», цим 

посвідчую, що підготовлена мною на кафедрі / в інституті (вказати назву кафедри /  

інституту) академічна робота (вказати повну назву) є самостійним дослідженням і не 

містить елементів академічного плагіату. Зокрема, всі письмові запозичення з друкованих 

та електронних публікацій у підготовленій мною академічній роботі оформлені та мають 

відповідні покликання.

Водночас заявляю, що я ознайомлений/а з визначеною в діючому «Положенні про запобігання 

академічному плагіату та іншим видам порушення академічної доброчесностів освітньому 

процесі, науково-педагогічній та науковій діяльності Закладу вищої освіти «Український 

Католицький Університет» дефініцією поняття «академічний плагіат» як «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».

Я також усвідомлюю, що несу повну відповідальність за присутність в академічній роботі 

академічного плагіату, і розумію всі негативні наслідки для власної репутації та репутації 

Університету в разі порушення мною норм академічної доброчесності. Я також визнаю 

слушність політики УКУ, яка передбачає, що виявлення академічного плагіату в моїй 

академічній роботі може бути підставою для відрахування з числа студентів Університету.

Дата Підпис



Д одат ок № 3

ВИ СН О ВО К

авторизованого користувача системи U nicheck щодо оригінальності та 

самостійності виконання бакалаврської/магістерської роботи (прізвищ е/ім’я/по- 

батькові) «Повна назва академічної роботи»

Згідно з «Порядком використання системи Unicheck у  ЗВО «У країнський католицький 

університет» авторизований користувач системи U nicheck (далі -  авторизований 

користувач) (прізвищ е/ім ’я/по-батькові, посада) здійснив(ла) перевірку

бакалаврської/магістерської роботи (пр ізвищ е/ім ’я/по-бат ькові) «П овна назва  

академічної робот и».

Термін проведення перевірки -  (вказат и дати).

М ета проведення перевірки -  встановлення відсутності/наявності плагіату в 

бакалаврській/магістерській роботі (пр ізвищ е/ім ’я/по-бат ькові) «П овна назва  

академічної робот и», поданої до захисту на кафедрі (назва кафедри, на якій  

відбуват имет ься захист).

Н а підставі результатів перевірки бакалаврської/магістерської роботи

(прізвищ е/ім ’я/по-бат ькові) «П овна назва академічної робот и», проведеної

авторизованим користувачем: 

встановлено , що:

1) Текст бакалаврської/магістерської роботи (пр ізвищ е/ім ’я/по-бат ькові) «П овна назва  

академічної робот и»  характеризується відсутністю /наявністю  текстових запозичень 

(дослівного відтворення та перефразування) із робіт інш их авторів на ст. (вказати  

сторінки на яких виявлено запозичення) тощо;

2) Ф рагменти із текстовими запозиченнями не зафіксовано/зафіксовано на ст. (вказати  

сторінки у  р а зі виявлених запозичень) у бакалаврській/магістерській роботі 

(прізвищ е/ім ’я/по-бат ькові) «П овна назва академічної робот и». Характер текстових 

запозичень не відповідає/відповідає визначенню  терміну «академічний плагіат», що 

зафіксований у розділі 2 («Визначення академічної доброчесності, академічного 

плагіату та його форм») параграфі 2.2. «П оложення про запобігання академічному 

плагіату та інш им видам поруш ення академічної доброчесності в освітньому процесі,



науково-педагогічній та науковій діяльності Закладу вищ ої освіти «У країнський 

Католицький Університет»: «відтворення в академічному тексті без змін, з незначними 

змінами, або в перекладі тексту іншого автора (інш их авторів), обсягом від речення і 

більше, без посилання на автора (авторів) відтвореного тексту; відтворення в 

академічному тексті, повністю або частково, тексту іншого автора (інш их авторів) 

через його перефразування чи довільний переказ без посилання на автора (авторів) 

відтвореного тексту; відтворення в академічному тексті наведених в інш ому джерелі 

цитат з третіх дж ерел без вказування, за яким саме безпосереднім джерелом наведена 

цитата; відтворення в академічному тексті наведеної в інш ому джерелі науково- 

технічної інформації (крім загальновідомої) без вказування на те, з якого джерела взята 

ця інформація; відтворення інш их о б ’єктів авторських прав без зазначення їхнього 

авторства».

За результатами проведеної авторизованим користувачем перевірки, текст 

бакалаврської/магістерської роботи (пр ізвищ е/ім ’я/по-бат ькові) «П овна назва

академічної робот и»  визнано такими, що є/не є оригінальним самостійним  

дослідж енням, а отже, відповідає/не відповідає кваліфікаційним вимогам до 

бакалаврських/магістерських робіт .

Авт оризований користувач системи Unicheck  

П ідпис

Дата



Додаток №4

ЗАЯВА

здобувана наукового ступеня про оригінальність дисертаційного дослідження

та самостійність його виконання

Я, ПІБ , декларуючи свою відданість засадам академічної доброчесності й християнської етики 

праці, та відповідно до діючого «Положення про запобігання академічному плагіату та іншим 

видам порушення академічної доброчесності в освітньому процесі, науково-педагогічній та 

науковій діяльності Закладі вищої освіти «Український Католицький Університет», цим 

посвідчую, що підготовлене мною на кафедрі / в інституті (вказати назву кафедри /  

інституту) для публічного захисту дисертаційне дослідження (вказати повну назву роботи) 

на здобуття наукового ступеня (кандидата/доктора) наук зі спеціальності (вказати назву і 

шифр спеціальності) є оригінальним самостійним дослідженням і не містить елементів 

академічного плагіату. Зокрема, всі письмові запозичення з друкованих та електронних 

публікацій, а також раніше захищених кандидатських і докторських дисертації в Україні та 

закордоном, у підготовленому мною дисертаційному дослідженні належно оформлені та 

мають відповідні покликання.

Водночас заявляю, що я ознайомлений/а з визначеною в діючому «Положенні про запобігання 

академічному плагіату та іншим видам порушення академічної доброчесності в освітньому 

процесі, науково-педагогічній та науковій діяльності Закладу вищої освіти «Український 

Католицький Університет» дефініцією поняття «академічний плагіат» як «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».

Я також усвідомлюю, що несу повну відповідальність за присутність у дисертаційному 

дослідженні академічного плагіату, і розумію всі негативні наслідки для власної академічної 

репутації та репутації Університету у разі порушення норм академічної доброчесності. Я 

також визнаю слушність політики УКУ, яка передбачає, що у разі виявлення академічного 

плагіату у дисертаційному дослідженні вченого згідно з діючим «Положенням про запобігання 

академічному плагіату та іншим видам порушення академічної доброчесності в освітньому 

процесі, науково-педагогічній та науковій діяльності Закладі вищої освіти «Український 

Католицький Університет», вчений може бути звільнений з роботи і втратити місце праці в 

Університеті.

Дата Підпис



Додаток 5

ВИСНОВОК

щодо оригінальності та самостійності виконання кандидатської/докторської дисертації 

(прізвище/ім’я/по-батькові) «Повна назва дисертації»

Згідно з «Порядком використанням системи Unicheck у ЗВО «Український католицький 

університет» комісія в складі (перелік членів Комісії) здійснила експертизу дисертації 

(прізвище/ім’я/по-батькові) «Повна назва дисертації».

Термін проведення експертизи -  (вказати дати).

Мета проведення експертизи -  встановлення відсутності/наявності академічного плагіату в 

дисертації (прізвище/ім ’я/по-батькові) «Повна назва дисертації», для подачі до розгляду та 

проведення разового захисту в Спеціалізованій вченій раді (назва інституції, в якій 

відбуватиметься захист).

На підставі результатів технічної перевірки, проведеної Науково-організаційним відділом 

ЗВО «Український католицький університет» та сутнісного розгляду комісією матеріалів 

дисертації (й опублікованого автореферату) однойменної дисертації (прізвище/ім’я/по- 

батькові) «Повна назва дисертації», 

встановлено, що:

1) Текст кандидатської/докторської дисертації (вказати науковий ступінь, ПІБ) 

характеризується відсутністю/наявністю текстових запозичень (дослівного відтворення та 

перефразування) із робіт інших авторів на ст. (вказати сторінки) тощо;

2) Фрагменти із текстовими запозиченнями не зафіксовано/зафіксовано у (вказати сторінки у  

разі виявлених запозичень). Характер текстових запозичень не відповідає/відповідає 

визначенню терміну «академічний плагіат», що зафіксований у розділі 2 («Визначення 

академічної доброчесності, академічного плагіату та його форм») параграфі 2.2. «Положення 

про запобігання академічному плагіату та іншим видам порушення академічної доброчесності 

в освітньому процесі, науково-педагогічній та науковій діяльності Закладу вищої освіти 

«Український Католицький Університет»: «відтворення в академічному тексті без змін, з 

незначними змінами, або в перекладі тексту іншого автора (інших авторів), обсягом від речення 

і більше, без посилання на автора (авторів) відтвореного тексту; відтворення в академічному 

тексті, повністю або частково, тексту іншого автора (інших авторів) через його перефразування 

чи довільний переказ без посилання на автора (авторів) відтвореного тексту; відтворення в 

академічному тексті наведених в іншому джерелі цитат з третіх джерел без вказування, за яким 

саме безпосереднім джерелом наведена цитата; відтворення в академічному тексті наведеної в



іншому джерелі науково-технічної інформації (крім загальновідомої) без вказування на те, з 

якого джерела взята ця інформація; відтворення інших об’єктів авторських прав без зазначення 

їхнього авторства».

За результатами діяльності комісії, текст дисертації та автореферату дисертації 

(прізвище/ім’я/по-батькові) «Повна назва дисертації» на здобуття наукового ступеня 

кандидата/доктора ... наук визнано такими, що є/не є оригінальним самостійним 

дослідженням, а отже, відповідає/не відповідає кваліфікаційним вимогам до робіт на 

здобуття наукового ступеня кандидата/доктора наук.

Члени комісії:

Підписи

Дата



Д одат ок №  6

ЗАЯВКА

на отримання необхідної кількості сторінок для перевірки  

видавничих проектів в системі U nicheck

(надсилається на електронну адресу: unicheck@ ucu.edu.ua)

№ ПІБ, електронна адреса 
авторизованого користувача

Н азва видавничого проекту, к-сть 
сторінок

Кількість
запитуваних
сторінок1

Дата запиту

1 Одна сторінка дорівнює 275 слів

mailto:unicheck@ucu.edu.ua


Додаток №7

ЗАЯВА

автора / упорядника / відповідального редактора 

про оригінальність наукового дослідження та самостійність його виконання

Я, ПІБ, декларуючи свою відданість засадам академічної доброчесності й християнської етики 

праці, та відповідно до діючого «Положення про запобігання академічному плагіату та іншим 

видам порушення академічної доброчесності в освітньому процесі, науково-педагогічній та 

науковій діяльності Закладу вищої освіти «Український Католицький Університет», цим 

посвідчую, що підготовлений на кафедрі / в інституті (вказати назву кафедри /  інституту) 

науковий текст (вказати повну назву роботи) є оригінальним самостійним дослідженням і 

не містить елементів академічного плагіату. Зокрема, всі письмові запозичення з 

друкованих та електронних публікацій у підготовленому до друку тексті належно оформлені 

та мають відповідні покликання.

Водночас заявляю, що я ознайомлений/а з визначеною в діючому «Положенні про запобігання 

академічному плагіату та іншим видам порушення академічної доброчесності в освітньому 

процесі, науково-педагогічній та науковій діяльності Закладу вищої освіти «Український 

Католицький Університет» дефініцією поняття «академічний плагіат» як «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».

Дата Підпис



Додаток №8

ВИСНОВОК

щодо оригінальності та самостійності виконання видавничого проекту

«Повна назва проекту»

Згідно з «Порядком використання системи Unicheck у ЗВО «Український католицький 

університет» авторизований користувач системи Unicheck (далі -  авторизований користувач) 

(прізвище/ім’я/по-батькові, посада) здійснив(ла) перевірку видавничого проекту «Повна 

назва проекту».

Термін проведення експертизи -  (вказати дати).

Мета проведення експертизи -  встановлення відсутності/наявності плагіату в 

видавничому проекті «Повна назва проекту», поданого до розгляду на Вчену раду факультету.

На підставі результатів технічної перевірки, проведеної авторизованим користувачем, 

та сутнісного розгляду матеріалів наукового дослідження «Повна назва дослідження»,

встановлено, що:

1) Текст наукового дослідження характеризується відсутністю/наявністю текстових 

запозичень (дослівного відтворення та перефразування) із робіт інших авторів на ст. (вказати 

сторінки) тощо;

2) Фрагменти із текстовими запозиченнями не зафіксовано/зафіксовано у (вказати 

сторінки у  разі виявлених запозичень). Характер текстових запозичень не 

відповідає/відповідає визначенню терміну «академічний плагіат», що зафіксований у розділі 

2 («Визначення академічної доброчесності, академічного плагіату та його форм») параграфі 

2.2. «Положення про запобігання академічному плагіату та іншим видам порушення 

академічної доброчесності в освітньому процесі, науково-педагогічній та науковій діяльності 

Закладу вищої освіти «Український Католицький Університет»: «відтворення в академічному 

тексті без змін, з незначними змінами, або в перекладі тексту іншого автора (інших авторів), 

обсягом від речення і більше, без посилання на автора (авторів) відтвореного тексту; 

відтворення в академічному тексті, повністю або частково, тексту іншого автора (інших 

авторів) через його перефразування чи довільний переказ без посилання на автора (авторів) 

відтвореного тексту; відтворення в академічному тексті наведених в іншому джерелі цитат з 

третіх джерел без вказування, за яким саме безпосереднім джерелом наведена цитата; 

відтворення в академічному тексті наведеної в іншому джерелі науково-технічної інформації 

(крім загальновідомої) без вказування на те, з якого джерела взята ця інформація; відтворення 

інших об’єктів авторських прав без зазначення їхнього авторства».



За результатами діяльності профільної Експертної комісії, текст наукового дослідження 

«Повна назва дослідження» визнано такими, що є/не є оригінальним самостійним 

дослідженням, а отже, може/не може бути рекомендованим до друку Вченою радою 

факультету / Вченою радою університету / Видавничої радою УКУ.

Авторизований користувач системи Unicheck:

Підписи

Дата



Додаток №9

ЗГОДА

здобувана/ здобувачки Закладу вищої освіти «Український католицький університет»

про внесення до електронної бази робіт у системі Unicheck і використання під час подальших

перевірок, а також

розміщення у Інституційному репозитарії ErUCU

Я, ПІБ, студент/-ка - го курсу .... факультету Закладу вищої освіти «Український католицький 

університет», надаю свою згоду на внесення до електронної бази робіт у системі Unicheck 

академічної роботи (вказати повну назву), що підготовлена мною на кафедрі / в інституті 

(вказати назву кафедри / інституту), та використання під час подальших перевірок.

Також я поінформований/-на, що відповідно до пункту 2.17 «Положення про Екзаменаційну 

комісію» згадана робота буде розміщена в Електронному архіві Університету (Інституційному 

репозитарії УКУ) та ознайомлений/-на з умовами такого розміщення та Політикою відкритого 

доступу Українського католицького університету, що викладені на офіційному сайті УКУ 

https://er.ucu.edu.ua/pages/policy.

Дата Підпис

https://er.ucu.edu.ua/pages/policy

