
ІНФОРМАЦІЯ  

про співпрацю  

між Буковинським державним 

медичним університетом та 

компанією «Антиплагіат» 
 

Доповідач – Роман БУЛИК 



• 1 вересня 2022 року 
БДМУ підписав угоду 
про співпрацю з 
компанією 
«Антиплагіат» у 
напрямку дотримання 
принципів академічної 
доброчесності. 



У рамках співпраці 
сьогодні відбувся 
вебінар  

«Як перевіряти 
академічні роботи 
Unicheck» 

• можливості та 
переваги 
користування 
сервісом Unicheck 



онлайн-
сервіс для 

запобігання 
плагіату 

Unicheck 

• сучасний сервіс пошуку 
плагіату, що може працювати 
з текстами на 22 мовах у 
різних форматах 

• для перевірки 1 стор тексту 
необхідно 20 сек  

 

• Unicheck знаходить текстові 
збіги та розпізнає маніпуляції з 
текстом за лічені хвилини і 
автоматично генерує онлайн звіт 



• Можливість створення власної 
бази робіт у бібліотеці акаунту 
 

• Підключення до найбільших LMS 
систем Moodle, Canvas та ін. 



•Сервісом пошуку плагіату Unicheck користуються 
Міністерство освіти та науки України, Національне 
агентство із забезпечення якості вищої освіти та понад 
1100 університетів в Україні і світі. 



• підготовлено нову редакцію  
«Положення про 
запобігання та виявлення 
академічного плагіату в 
освітній та науково-
дослідній роботі учасників 
освітнього процесу та 
науковців БДМУ», яка 
розміщена на сайті для 
затвердження вченою 
радою університету. 



 Рівень оригін-ті Рекомендована дія 

Високий 

понад 85 % 

Текст вважається оригінальним та не потребує додаткових дій  

щодо запобігання неправомірним запозиченням.  

Робота допускається до захисту 

Задовільний 

від 70 до 85 % 

Наявні окремі ознаки академічного плагіату. Слід пересвідчитись у 

наявності посилань на першоджерела для цитованих фрагментів. 

Робота потребує доопрацювання та повторної перевірки 

Низький 

від 50 до 70 % 

Наявні певні ознаки академічного плагіату, але матеріал може бути 

прийнятий за умови доопрацювання з обов’язковою наступною 

перевіркою на оригінальність доопрацьованого твору 

Неприйнятний 

менше 50 % 

Наявні істотні ознаки плагіату.  

Матеріал до розгляду не приймається 

 ДИСЕРТАЦІЇ 



 Рівень оригін-ті Рекомендована дія 

Високий 

понад 80 % 

Текст вважається оригінальним та не потребує додаткових дій  

щодо запобігання неправомірним запозиченням.  

Робота допускається до опублікування 

Задовільний 

від 60 до 80 % 

Наявні окремі ознаки академічного плагіату. Слід пересвідчитись у 

наявності посилань на першоджерела для цитованих фрагментів. 

Робота потребує доопрацювання та повторної перевірки. 

Низький 

від 50 до 60 % 

Наявні певні ознаки академічного плагіату, але матеріал може бути 

прийнятий за умови доопрацювання з обов’язковою наступною 

перевіркою на оригінальність доопрацьованого твору 

Неприйнятний 

менше 50 % 

Наявні істотні ознаки плагіату.  

Матеріал до розгляду не приймається 

МОНОГРАФІЇ, НАУКОВІ СТАТТІ 



 Рівень оригін-ті Рекомендована дія 

Високий 

понад 75 % 

Текст вважається оригінальним та не потребує додаткових дій  

щодо запобігання неправомірним запозиченням.  

Робота допускається до опублікування 

Задовільний 

від 55 до 75 % 

Наявні окремі ознаки академічного плагіату. Слід пересвідчитись у 

наявності посилань на першоджерела для цитованих фрагментів. 

Робота потребує доопрацювання та повторної перевірки. 

Низький 

від 30 до 55 % 

Наявні певні ознаки академічного плагіату, але матеріал може бути 

прийнятий за умови доопрацювання з обов’язковою наступною 

перевіркою на оригінальність доопрацьованого твору 

Неприйнятний 

менше 30 % 

Наявні істотні ознаки плагіату.  

Матеріал до розгляду не приймається 

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

* не менше 25% – у випадку перевидання 

* 



• Роботи, що подаються для перевірки на 
наявність ознак плагіату, повинні бути 
представлені в таких форматах е-документів: 
відкритий формат документів для офісного 
застосування Open Document, * .rtf, *.doc, 
*.docx, *.pdf. 
 

• За підготовку файлу роботи, що підлягає 
перевірці, відповідає автор цієї роботи. 



• е-варіант роботи надається 
без переліку умовних 
скорочень, джерел, цитат 
(у стилях цитування APA, 
MLA, Chicago/Turabian, 
Harvard), списку 
використаної літератури 
задля отримання точного 
відсотка схожості. 



Під час підготовки файлу роботи 
забороняється використовувати 
будь-які методи обманювання 
сервісів перевірки на академічний 
плагіат, зокрема забороняється: 
 

• заміна текстових символів на 
візуально ідентичні зображення; 
 

• вставка додаткових текстових 
символів, які візуально не видимі. 



Забороняється: 
 
• заміна окремих букв одного 

алфавіту на аналогічні за 
написанням букви іншого 
алфавіту (наприклад, заміна 
кириличних букв на 
відповідні латинські 
«АаВЕеІіКМНОоРрСсТуХх» і 
навпаки) 



– власними назвами (індивідуальними 
найменуваннями окремих одиничних 
об’єктів, у т.ч. найменуваннями установ, 
назвами праць, які досліджувалися у творі, 
бібліографічними посиланнями на 
джерела та ін.);  
– усталеними словосполученнями, що 
характерні для певної сфери знань; 

Виявлені у тексті твору запозичення 
вважаються правомірними, якщо вони є: 



– належним чином оформлені 
цитуваннями; 
 
 – належним чином оформлені 
самоцитуваннями (фрагментами 
тексту, що належать автору твору, 
опубліковані або оприлюднені в  
е-формі ним у інших творах). 

Виявлені у тексті твору запозичення 
вважаються правомірними, якщо вони є: 



• Друкована та електронна версії роботи мають 
бути ідентичними. Контроль за порівнянням 
друкованої та електронної версій роботи 
забезпечує кафедра (спецрада). 
 

• Автор роботи або інша відповідальна особа 
передає е-варіант роботи члену комісії 
(відповідальному за перевірку робіт 
теоретичного/клінічного профілю) для 
завантаження та перевірки. 



• Довідка про результати 
перевірки є одним із 
документів, на підставі яких 
приймається рішення про 
оригінальність роботи і 
готується висновок про допуск 
(прийняття) роботи до захисту 
(публікації). 



• увести до складу членів комісії відповідальну особу 
з бібліотеки БДМУ , яка перевірятиме навчально-
методичну та наукову продукцію, що надходитиме: 

 
- у редакції наукових часописів БДМУ (7 журналів, з 

них 1 – у базі Scopus); 
- в оргкомітети конференцій, наукових форумів, 

BIMCO,  конкурсів студентських наукових робіт.  
 

Пропозиції  



• надавати на перевірку друковані роботи без списків 
літератури, що: 

-    скоротить час перевірки, 
- зменшить витрати на перевірку,  
- зменшить кількість можливого виявлення запозичень, 
- водночас не зменшить ефективність перевірки 

виявлення істинного плагіату. 

Пропозиції  



• підключити до системи пошуку антиплагіатного 
сервісу Unicheck цифровий репозиторій 
"Інтелектуальні фонди БДМУ« (база даних); 
 
 

• не вносити в антиплагіатний сервіс Unicheck: 
- нововведення, підготовлені співробітниками БДМУ, 

оскільки це є повтором відомих даних. 
 

Пропозиції  



ДБАЄМО ПРО ДОТРИМАННЯ 
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ РАЗОМ 




