
Інформація для студентів 

факультету природничо-географічної освіти та екології 
 

Шановні студенти! 

 

Для захисту Вашої кваліфікаційної (бакалаврської або 
магістерської) роботи необхідно здійснити процедуру її перевірки 

на плагіат. Для здійснення цього слід обов'язково пройти усі 

перелічені етапи: 
● 1 крок – за 3-4 місяці до захисту кваліфікаційної роботи 

необхідно написати заяву (зразок заяви додається), у якій 

студент засвідчує свою ознайомленість з правилами чинного 
Положення «Про академічну доброчесність у НПУ» та 

усвідомлення власної відповідальності за дотримання цієї 
доброчесності. Заяву потрібно подати на кафедру наукового 

керівника кваліфікаційної роботи секретареві відповідної 

кафедри; 
● 2 крок – кожному студентові необхідно проаналізувати свою 

роботу на предмет виявлення плагіату для його усунення. 

Щоб допомогти студентам у цій важливій справі, НПУ 
співпрацює з системою антиплагіатної перевірки UNICHECK 

та надає студентам знижки на користування її сервісом 

шляхом застосування промокоду. Дізнатися промокод можна 
у секретаря комісії факультету з академічної етики Єжель 

І.М., а отримати консультацію з приводу реєстрації та 

перевірки роботи - у цілодобово функціонуючому чаті сайту 
компанії UNICHECK. Для отримання об'єктивного результату 

під час попередньої самоперевірки слід звернути увагу на 

налаштування під час її запуску: не забудьте обрати опцію 
порівняння Вашої роботи з джерелами Інтернету, а не з 

бібліотекою власного комп'ютера; 

● 3 крок – за 1-1,5 місяця до захисту кожен студент повинен 
надати членам комісії остаточний електронний варіант 

завершеної кваліфікаційної роботи у pdf-форматі для 

перевірки на плагіат у системі UNICHECK;  
● 4 крок – за результатами перевірки кваліфікаційних робіт у 

програмі UNICHECK члени комісії видають довідку про 

допуск до захисту роботи перед екзаменаційною комісією. 
Допустима компілятивна частина має становити не більше 



20%. У випадку незначного перевищення вказаної норми 

студентам надається одноразова  можливість удосконалити 

свою роботу та подати її на перевірку повторно протягом 
п’яти днів. У разі значного перевищення вказаного відсотку 

запозичень (академічного плагіату) робота до захисту не 

допускається, а студент - відраховується.  
 

Сподіваємося, що поданий вище детальний опис процедури 

проходження антиплагіатної перевірки допоможе Вам досягнути 
поставленої мети, а саме - написання якісної бакалаврської та 

магістерської роботи! 

 
Комісія з академічної етики факультету  

природничо-географічної освіти та екології 


