
Перевірку на академічний плагіат курсових/дипломних робіт (проєктів) 

здобувачів вищої освіти здійснює відповідальна особа з числа 

висококваліфікованих науково-педагогічних працівників (призначена 

відповідно до рішення кафедри Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка) за допомогою модульного об’єктно-

орієнтованого динамічного навчального середовища (MOODLE) на етапі 

загальної перевірки.  

 

Реалізація процедури щодо перевірки курсових/дипломних робіт 

(проєктів) на плагіат для відповідальних осіб 

 

У кожній категорії курсів (Кафедра) створити новий курс із назвою «Курсові 

роботи (проєкти)»/«Дипломні роботи (проєкти)» 

 

 

 відкрити сторінку «Категорії курсів», обрати відповідну кафедру, на якій 

буде здійснюватися перевірка курсової/дипломної роботи (проєкту),  натиснути 

позначку «Додати новий курс»; 



 

 у діалоговому вікні, що з’явиться, заповнити коротку і повну назву 

дисципліни та зняти відмітку навпроти «Дата завершення курсу»; 

 

 

  зберегти курс. Для цього внизу сторінки натиснути позначку 

«Зберегти та повернутися» або ж позначку «Зберегти та показати»;  

 



 

 створити вид діяльності «Завдання» з назвою навчального року. Для 

цього натиснути позначку  («Редагувати параметри», далі  натиснути 

позначку «Редагувати»); 

 перейменувати секції на назви дисциплін, із яких виконувалися 

курсові /дипломні роботи (проєкти); 

 

– зазначити назву і натиснути позначку «Зберегти зміни»; 



 

 після появи позначки + («Додати діяльність або ресурс») обрати 

рубрику «Завдання»;  

 

 

 створити завдання з назвою «2020-2021». Під час  цього обов’язково: 

 



 

а) звернути увагу  на початкові та кінцеві терміни виконання завдань; 

 

 



б) звернути увагу на розмір завантажуваного файла; 

 

 

в) звернути увагу на ввімкнення  модуля «Unicheck»; 

 

 зберегти опрацьований вид діяльності, натиснувши  позначку 

«Зберегти та повернутися» або ж «Зберегти та показати»;  

 додати учасників до цього курсу (тобто тих користувачів, які 

матимуть змогу надавати доступ до завантаження курсових/ дипломних робіт 

(проєктів) (Викладач/Автор курсу) і тих, хто буде завантажувати  

курсові/дипломні роботи (проєкти) (Студент). Для цього натиснути позначку 

«Учасники»; 



 

 

 

 

 у полі «Вказати / знайти користувача або його електронну адресу» 

виконати обрану функцію та натиснути позначку «Enrol selected users and 

cohorts». 



 для кожного «Завдання» потрібно вказати профілі тих студентів, які 

мають завантажити курсову/дипломну роботу (проєкт). Для цього потрібно 

відкрити закладку «Редагувати параметри»; 

 

– у рубриці «Обмеження доступності» вказати перелік учасників. Для 

цього натиснути на закладку «Додати обмеження»; 

 

– у діалоговому вікні, що з’явиться, обрати рубрику «Профіль 

користувача» 

 

 



 

 

Після виконання зазначених дій доступ до завантаження курсової / 

дипломної роботи (проєкту) з визначеної дисципліни на 2019-2020 н.р. 

будуть мати лише ті користувачі, які зараховані до виду діяльності 

«Завдання», на що вказуватиме відмітка. 

 

Завантаження курсових/дипломних робіт (проєктів) здійснюють 

здобувачі вищої освіти.  

 

 

 



Реалізація процедури завантаження курсових/дипломних робіт 

(проєктів) для здобувачів вищої освіти: 

 активізуватися на платформі «MOODLE»  як користувач; 

 обрати відповідну кафедру, на якій виконано курсову роботу (проєкт)  

та відкрити курс із назвою «Курсові роботи»; 

 обрати навчальний рік та форму навчання; 

 у діалоговомі вікні, що з’явиться, натиснути позначку «Завантажити» 

та обрати відповідний файл.  Документ для завантаження  має бути в одному 

з форматів (.pdf, .doc, .docx.) та містити  назву, що складається із прізвища та 

ініціалів (латинськимим літерами) автора курсової роботи (проєкту), групи, у 

якій навчається здобувач вищої освіти, наприклад: Ivanov I.I. GRS1-M17. 

Далі платформа виконує перевірку на наявність запозичень у межах 

власної бази даних. 

Для кожної роботи система виявлення текстових 

збігів/ідентичності/схожості видає звіт подібності. Його можна переглянути,  

натиснувши позначку  

 

У звіті перевірки відображатиметься відсоток оригінальності (зеленим 

кольором) та запозичень (червоним кольором ) у роботі. 

 



 

 

За потреби можна змінити мову інтерфейсу. 

 

 



 

Для оцінки унікальності роботи можна використовувати таку орієнтовну 

шкалу (% до загального обсягу матеріалу)1: 

Відсоток 

унікальності 

 

 

 

 

 

 

Рекомендації 

 1 

 

2 

 

 

 

 

80-100 % 
висока унікальність: роботу допускають до захисту або 

(та) опублікування 

50-79 % 
середня унікальність: роботу допускають до захисту або 

(та) опублікування 

31-49 % 
низька унікальність: роботу допускають до захисту 

після суттєвого доопрацювання  

30 % і нижче 
низька унікальність: роботу відхиляють без права 

подальшого розгляду 

 

Переглянути оригінали робіт, з яких були взяті запозичення,  можна, 

натиснувши поєднання клавіш «Ctrl+ ліва клавіша миші» на виділеному  

жовтим кольором фрагменті тексту. Після цього за відповідним покликанням 

можна здійснити перехід до електронної версії роботи оригіналу. 

                                           
1 Відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки наукових, навчально-методичних праць 

науково-педагогічних працівників, дипломних робіт (проєктів) здобувачів вищої освіти університету на 

академічний плагіат. 



 

Якщо відповідальна особа приймає рішення, що збіги є цитуванням 

текстів інших авторів із відповідним покликанням на їх роботи, то вона має 

право додати відповідні покликання в перелік винятків, натиснувши позначку 

«Вилучити джерело».  Після цього система не буде їх враховувати. 

За результатами перевірки система видає звіт. Для цього відповідальна 

особа в панелі функцій повинна натиснути клавішу «Сформувати звіт», після 

чого розпочнеться завантаження файлу зі звітом у форматі .pdf. 

 

 


