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1. Загальні положення 

1.1. Порядок застосування комплексної перевірки курсових і магістерських 

робіт студентів Факультету наук про здоров'я на відсутність/наявність 

плагіату за допомогою системи Unicheck розроблено на підставі 

законодавства України, Статуту ВНЗ «Український католицький 

університет», «Положення про освітній процес в Українському католицькому 

університеті», «Положення про запобігання академічному плагіату та іншим 

видам порушення академічної доброчесності й коректне застосування цитат в 

освітньому процесі, науково-педагогічній і науковій діяльності Вищого 

навчального закладу «Український католицький університет», «Порядку 

використання системи Unicheck у ВНЗ «Український католицький 

університет». 

1.2. В Українському католицькому університеті (надалі – УКУ) категорично 

заборонені списування та плагіат (згідно п. 10.1. параграфу 10. Списування і 

плагіат «Положення про освітній процес в Українському католицькому 

університеті»). Основні засади політики Університету щодо списування і 

плагіату визначено в «Положенні про запобігання академічному плагіату та 

іншим видам порушення академічної доброчесності й коректне застосування 

цитат в освітньому процесі, науково-педагогічній і науковій діяльності 

Вищого навчального закладу «Український католицький університет» (далі – 

Положення). 

  

2. Визначення академічного плагіату та його форм 

2.1. Відповідно до Положення (п.2.1. параграфу 2. Визначення академічної 

доброчесності, академічного плагіату та його форм), 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; оприлюднення (у випадку студента) 

– подання твору викладачеві (на кафедру) або його публічна презентація. 

2.2. Спираючись на п.2.2. параграфу 2. Визначення академічної 

доброчесності, академічного плагіату та його форм Положення, академічний 

плагіат трактується через такі форми: 

- відтворення в академічному тексті без змін, з незначними змінами, або в 

перекладі тексту іншого автора (інших авторів), обсягом від одного речення і 

більше, без посилання на автора (авторів) / джерело (джерела) 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) / джерело (джерела) відтвореного тексту); 

- відтворення в авторському академічному тексті наведених в іншому 

(другому) джерелі цитат з третіх джерел без вказування, за яким саме 

безпосереднім (другим) джерелом наведена цитата; 

- відтворення в академічному тексті наведеної в іншому джерелі наукової чи 

науково-технічної інформації (крім загальновідомої в галузі) без вказування 

на те, з якого джерела взята ця інформація; 

- відтворення оприлюднених творів мистецтва без зазначення авторства цих 

творів мистецтва. 

2.3. Відповідно до п.2.3. параграфу 2. Визначення академічної доброчесності, 

академічного плагіату та його форм Положення, самоплагіат (оприлюднення 

(часткове або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів 

як нових наукових результатів) також вважається порушенням академічної 

доброчесності і є недопустимим. 

2.4. Виявлені у тексті роботи запозичення допускаються, якщо вони є: 

- власними назвами – індивідуальними найменуваннями окремих одиничних 

об’єктів, у т.ч. назвами установ, праць, які досліджувалися у роботі, 

бібліографічними посиланнями на джерела та ін.; 

- усталеними словосполученнями, що характерні для певної сфери знань; 

- належним чином оформленими цитуваннями. 

  

3. Порядок перевірки курсових і магістерських робіт студентів 

Факультету наук про здоров'я в системі Unicheck 

3.1. В УКУ функціонує система Unicheck для перевірки академічних та 

наукових текстів викладачів, аспірантів та студентів, що визначається 

«Порядком використання системи Unicheck у ВНЗ «Український католицький 

університет» (далі – Порядок УКУ). 

3.2. У системі Unicheck здійснюється перевірка: 

а) магістерських робіт студентів (обов’язково); 

б) курсових робіт студентів 4 курсу (обов’язково);  

в) курсових робіт студентів 3 курсу (з ініціативи викладачів). 

3.3. На факультеті наук про здоров’я УКУ (далі – Факультет) декан визначає 

особу (осіб) з числа штатних працівників (методистів, викладачів тощо), 

відповідальну за перевірку в системі Unicheck курсових та магістерських 

робіт. 

3.4. Деканат Факультету, згідно пропозицій кафедр, складає графік (не 

пізніше двох тижнів до офіційного публічного захисту роботи), в якому 



зазначаються терміни подання студентами кожної випускової кафедри своїх 

курсових і магістерських робіт для перевірки в системі Unicheck з метою 

встановлення у них відсутності / наявності академічного плагіату. 

3.5. Студенти всіх форм навчання у визначений деканатом Факультету 

термін самостійно подають на кафедру курсову або магістерську роботу 

разом із письмовою заявою встановленої форми (Додаток № 2 Порядку 

УКУ), якою підтверджують самостійність виконання своєї роботи та 

відсутність у ній академічного плагіату, а також (для магістерських робіт) 

згодою про внесення до електронної бази робіт у системі Unicheck та 

використання під час подальших перевірок, та розміщення в Інформаційному 

репозитарії ErUCU (Додаток № 9 Порядку УКУ).  

3.6. Перевірка зазначених матеріалів у пункті 2.2. і 2.3. даного «Порядку 

застосування комплексної перевірки курсових і магістерських робіт 

студентів Факультету наук про здоров'я на відсутність/наявність 

академічного плагіату за допомогою системи Unicheck» (далі – Порядок 

ФНЗ) проводиться згідно п. 2 і п. 3 Порядку УКУ.  

3.7. За результатами перевірки курсової або магістерської роботи 

авторизований користувач системи Unicheck на Факультеті формує Висновок 

авторизованого користувача системи Unicheck щодо оригінальності та 

самостійності виконання курсової / магістерської роботи (Додаток № 3 

Порядку УКУ) (далі - Висновок). Науковий керівник зобов’язаний підписати 

Висновок, чим підтверджує, що ознайомлений та декларує згоду зі його 

змістом. 

3.8. Відповідальність у разі виявлення академічного плагіату в курсових або 

магістерських роботах несе здобувач вищої освіти та науковий керівник 

(згідно п. 3, 4.1. і 5 Положення). Студенти несуть відповідальність за 

неподання або несвоєчасне подання своєї курсової або магістерської роботи 

у встановлені терміни, недотримання вимог наукової етики та поваги до 

інтелектуальних надбань, порушення загальноприйнятих правил цитування 

та посилань на використані інформаційні джерела. Наукові керівники несуть 

відповідальність за приховування факту академічного плагіату. 

3.9. Відповідальним за дотримання Порядку ФНЗ є декан Факультету, 

завідувачі випускових кафедр, авторизовані користувачі системи Unicheck на 

Факультеті. 

  

4. Порядок розгляду випадку виявлення академічного плагіату в 

курсових і магістерських робіт студентів Факультету наук про здоров'я 

4.1. Згідно п. 5.1. Встановлення факту академічного плагіату у письмових 

роботах студентів Положення, викладач, який зафіксував наявність 



академічного плагіату під час перевірки в системі Unicheck або самостійно, 

повинен письмово проінформувати протягом двох робочих днів про 

виявлений факт академічного плагіату декана Факультету. 

4.2. У випадку виявлення ознак академічного плагіату в курсовій чи 

магістерській роботі, робота не допускається до захисту. 

4.3. Якщо студент не згоден щодо встановленого факту академічного 

плагіату, він має право впродовж двох робочих днів після оприлюднення 

Висновку авторизованого користувача (Додаток № 3 Порядку УКУ) 

звернутися у письмовій формі до декана Факультету, для додаткової 

експертної перевірки наявності чи відсутності факту академічного плагіату 

(п.5.1.2. параграфу 5. Положення). 

4.4. Студент подає декану Факультету заяву з проханням про додаткову 

експертну перевірку наявності чи відсутності факту академічного плагіату в 

письмовій формі. Заява має містити коротке письмове пояснення суті справи, 

контактну інформацію, підпис заявника та дату подання. До заяви додається 

копія роботи, яка розглядається. Без зазначених документів заява до розгляду 

не приймається (п.5.1.3. параграфу 5. Положення). 

4.5. Впродовж двох робочих днів після отримання заяви декан Факультету 

призначає групу викладачів для перевірки матеріалів щодо встановлення 

факту академічного плагіату, відповідно до встановленого у Положенні 

(п.5.1.4-5.1.6. параграфу 5.) порядку. На підставі висновку групи викладачів, 

декан Факультету ухвалює остаточне рішення про наявність чи відсутність 

факту академічного плагіату в роботі, а також академічні чи дисциплінарні 

заходи впливу щодо студента, видає його розпорядженням декана 

Факультету та повідомляє про це студента та Студентську раду (відповідно 

до п.5.1.7. параграфу 5. Положення). 

4.6. У разі встановлення наявності фактів академічного плагіату у курсовій 

чи магістерській роботі після додаткової експертної перевірки, робота не 

допускається до захисту.  

4.7. Якщо через виявлення академічного плагіату робота не була допущена до 

захисту, студент має право:  

- у випадку виявлення академічного плагіату у магістерській роботі: обрати 

нову тему, повторно писати та подати нову магістерську роботу до перевірки 

на відсутність/наявність академічного плагіату за допомогою системи 

Unicheck та, у разі його відсутності - подальшого проходження процедури 

публічного захисту наступного академічного року у встановлені деканатом 

Факультету терміни для нового академічного року;  

- у випадку виявлення академічного плагіату у курсовій роботі студента 4 

курсу: обрати нову тему, повторно писати та подати нову курсову роботу до 



перевірки на відсутність/наявність академічного плагіату за допомогою 

системи Unicheck та, у разі його відсутності - подальшого проходження 

процедури публічного захисту наступного академічного року у встановлені 

деканатом Факультету терміни для нового академічного року;  

- у випадку виявлення академічного плагіату у курсовій роботі студента 3 

курсу: обрати нову тему, повторно писати та подати нову курсову роботу до 

перевірки на відсутність/наявність академічного плагіату за допомогою 

системи Unicheck та, у разі його відсутності – подальшого проходження 

процедури публічного захисту перед комісією перед початком нового 

навчального року.  

4.8. У разі повторного виявлення факту академічного плагіату у новій 

магістерській чи курсовій роботі, студент відраховується з числа студентів 

УКУ без права поновлення на навчання.   

 

5. Прикінцеві та перехідні положення 

5.1. Цей Порядок Факультету в повному обсязі набирає чинності з першого 

дня навчального 2019/2020 року. 

5.2. Внесення змін до Порядку Факультету затверджується Вченою радою 

Факультету. 

   

 

 

Порядок розглянуто і схвалено на засіданні Вченої ради факультету 

наук про здоров’я (протокол № _9__ від __ 4 червня __ 2019 року) 

 

 

 

 

Голова Вченої ради       С. Стельмах  

Підпис міститься в оригіналі документа. 

 

Секретар Вченої ради       І. Кривенко  

Підпис міститься в оригіналі документа. 

 


