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ПОЛОЖЕННЯ
про процедуру впровадження антиплагіатної системи в Львівському 

національному аграрному університеті

1. Нормативи Strikeplagiarism.Com визначають функціонування процедур і 
принципів Strikeplagiarism.Com в Університеті та підрозділах (факультетах, 
кафедрах) на основі інтернет системи Strikeplagiarism.Com.

2. Процедура Strikeplagiarism.Com передбачає перевірку усіх магістерських 
робіт. Позитивний результат перевірки є необхідною умовою допуску до захисту.

Антиплагіатна процедура також передбачає можливість перевірки наукових 
статей та інших передбачених документів відповідно до потреб.

3. Текст допущеного до іспиту фінального варіанту дипломної роботи, 
підтверджений науковим керівником повинен бути наданий у електронному 
форматі ODT (Open Office Document), DOC and DOCX (Microsoft Word) або PDF 
(редагована версія) мінімум за 21 день (дата залежить від кількості перевірених 
робіт) до дати захисту роботи.

4. Друкована та електронна версії магістерської роботи повинні бути 
ідентичні. Контроль за ідентичністю друкованої та електронної версій роботи 
здійснюється науковим керівником. Системний Оператор розміщує надану для 
аналізу роботу на сайті інтернет системи Strikeplagiarism.Com. Процес прийому та 
порівняльного аналізу наукових праць проходить протягом 5 робочих днів з дня 
початку прийому робіт.

Після завантаження документа, система автоматично видає 3 (три випадкові 
сторінки, які повинні бути перевірені.

Процес порівняння робіт повинен складатися з наступних етапів:
1. Порівняння першого рядка першого абзацу
2. Порівняння першого рядка другого абзацу
3. Порівняння останнього рядка
4. У разі невідповідності між друкованою та електронною версіями, студенту 

дається 2 (два) робочих дні на виправлення і передачу на кафедру виправленої 
версії.

5.Звіт Подібності готується для кожної наукової роботи, перевіряється 
безпосередньо антиплагіатною інтернет-системою Strikeplagiarism.Com.

6.Системний Оператор перевіряє Звіт Подібності на ймовірність запозичень з 
інших джерел та інші характеристики:

А. Коефіцієнт Подібності 1 не перевищує 50%



B. Коефіцієнт Подібності 2 не перевищує 20%
C. Чи не була прихована ймовірність запозичення (сигнал «Тривога!»)
Протягом 48 годин на підставі Звіту Подібності Системний Оператор готує

Протокол Контролю «Оригінальність Дипломної роботи» (Додаток 1).
Примітка: Системний Оператор не дає оцінку змісту наукової роботи, а виконує виключно 

порівняльний аналіз електронної версії наукових робіт.

7. На кожній кафедрі повинен бути як мінімум один Системний Оператор, 
призначений відповідальним кафедри. Відкриття облікового запису Системного 
Оператора є прерогативою Адміністратора системи Strikeplagiarism.Com , який 
призначається наказом ректора Університету.

Обліковий запис Адміністратора антиплагіатної системи створюється 
компетентним працівником компанії «Плагіат».

Адміністратор системи Strikeplagiarism.Com є контактною особою між 
Університетом і компанією «Плагіат» з усіх технічних питань функціонування 
системи Strikeplagiarism.Com.

Питання впровадження антиплагіатних процедур обговорюються на 
колегіальному рівні між компетентними особами Університету і компанією 
«Плагіат».

8. Якщо після отримання Системним Оператором кафедри виправленої версії 
з боку студента з'ясується, що електронна та друкована версії роботи знову не 
збігаються, ця робота не допускається до захисту.

9. Якщо дипломна робота пройшла процес перевірки антиплагіатною 
системою і коефіцієнти знаходяться в межах гранично допустимих норм (К1<50% 
та К2<20%) , то робота допускається до захисту після розгляду на засіданні 
кафедри.

10. Якщо К1<50% та 20%<К2<30% , то дипломна робота передається на 
розгляд комісії , сформованої розпорядженням декана факультету.

На підставі повного Звіту Подібності готується висновок науковим 
керівником та комісією (Додаток 2). Якщо в роботі використаний плагіат або 
запозичені цитати з іншого джерела, то цей документ буде визнаний не 
оригінальним. Науковий керівник і Комісія повинні взяти до уваги, наступне:

A. Магістерська робота не містить великі фрагменти тексту (50 слів) 
ідентифіковані системою Strikeplagiarism.Com як подібні.

B. Немає перевищеної норми кількості слів з одного джерела.
C. Відсутність детальної подібності між науковою роботою і запозиченим 

джерелом.
Б. Особливості викладу документа не є механічним переписуванням.
Думки Наукового Керівника та Комісії повинні бути викладені впродовж 7 

робочих днів з дня отримання Звіту Подібності. Протягом цього терміну, 
Науковий Керівник передає протокол Комісії для розгляду та винесення 
остаточного рішення.



Думки Наукового Керівника та Комісії можуть не збігатися.
Якщо результати протоколів Наукового Керівника та Комісії ідентичні, 

приймається рішення про допущення студента до іспиту. Якщо результати 
протоколів не збігаються, на підставі безпосередньої дискусії і аргументування 
Комісія приймає остаточне рішення. Якщо робота і Звіт Подібності прийняті, 
робота допускається до захисту і процедура антиплагіату завершується. У іншому 
випадку студент повинен відкоригувати роботу у відповідності з усіма 
процедурами системи Strikeplagiarism.Com, на це йому дається 5 робочих днів.

11. Якщо в результаті перевірки встановлено, що коефіцієнти К1>50% або 
К2>30% , така робота не буде допущена до іспиту і не буде завантажена в 
інформаційну базу Системи. Робота повертається студентові на коригування і 
підлягає повторній перевірці антиплагіатною системою.

12. Всі роботи, допущені до захисту протягом 48 годин після закінчення 
процедур антиплагіату повинні бути введені Системними Операторами в 
інформаційну базу даних Strikeplagiarism.Com

13. Апеляція. Студентам та Науковим Керівникам, які не згодні із 
результатом перевірки на плагіат або рішенням Комісії, надається можливість 
протягом двох робочих днів після оголошення рішення щодо роботи з боку 
Комісії, подати апеляцію Ректору. Апеляція може бути відхилена через формальні 
причини, якщо не будуть дотримані терміни подачі, а також неправильно 
заповнена форма апеляції.

Ґрунтуючись на отриманих документах і при необхідності на основі аналізу 
Ректор приймає остаточне рішення щодо роботи протягом 10 робочих днів після 
подачі апеляції (робота допускається до захисту, потрібне доопрацювання 
роботи,або вживає дисциплінарних заходів).

Апеляція може бути подана тільки один раз.
14. Дана процедура не охоплює перевірку есе, рефератів, наукових статей, 

видань або інших наукових документів, оскільки не передбачає процедуру 
допуску до захисту, і можуть перевірятися компетентними особами відповідно до 
внутрішніх правил та вимог Університету.



Додаток 1

Протокол контролю оригінальності наукових роботи.

А втор :........................................................

Спеціальність:..................................................

Науковий керівник:...................................

Факультет:.........................................................

Тип наукової роботи:

□ Дипломна робота Бакалавра
□ Дипломна робота Магістра
□ Дисертаційна робота Кандидата Наук
□ Дисертаційна робота Доктора Наук

□ Інша

Оцінка Звіту Подібності показала, що:

□ Робота не містить запозичень
□ Робота може містити запозичення * *

Примітки Системного Оператора про виявлені запозичення:

Дата Підпис Системного Оператора

*  У такому випадку повний Звіт Подібності буде відправлений Науковому Керівнику і Комісії для 
перегляду із запитом про підготовку до допуску роботи до захисту.



Додаток 2

Висновок Наукового Керівника / Комісії про допуск роботи до захисту

Підтверджую (-ємо) ознайомлення з результатом повного Звіту Подібності інтернет- 
системи Strikeplagiarism.com:

А втор :............................................................................

Спеціальність:...............................................................

Після перевірки Звіту Подібності було зроблено такий висновок:

□ Запозичення, виявлені в роботі, є законними і не є плагіатом. Таким чином робота 

незалежна і приймається до іспиту.

□ Запозичення не є плагіатом, але знайдена кількість цитат перевищує 50% обсягу роботи. 

Таким чином робота повинна бути відкоригована.

□ Виявлені запозичення роблять роботу незаконною і схильною до плагіату. Таким чином 

робота не допускається до подальшого іспиту.

□ Наукова робота містить навмисні текстові спотворення, як передбачувані спроби 

приховання запозичень. Таким чином робота не допускається до іспиту.

П Підтвердження:

Дата Підпис Наукового 
Керівника / Голови комісії



Зразок Заяви А

Заява
(Студент,-ка)

Даною заявою я підтверджую, що був,-ла проінформований,-а про права та обов'язки 
студента,-ки Університету, про правила, що стосуються перевірки оригінальності наукових робіт. 
Тому я заявляю, що я згоден,-на на обробку моїх письмових робіт у відповідності з 
антиплагіатними процедурами Університету, а також на архівування цих робіт в базі даних 
інтернет системи Strikeplagiarism.Com згідно з антиплагіатними правилами і процедурами 
Університету.

Я також свідомий,-ма того, що у випадку, якщо робота написана мною, за рішенням Комісії 
університету буде містити факти, які суперечать умовам зазначеним у п. 1, 2 і 3 до цієї форми 
заяви, або, якщо коефіцієнт подібності № 1 перевищить 50% та коефіцієнт подібності № 2 
перевищить 20%, робота буде повернута на доопрацювання. Я беру на себе витрати перевірки, 
які становлять 100 (сто) гривень (об'єм роботи до 200тис символів разом з пробілами).

Дата Підпис

*  Під обробкою розуміється порівняння змісту роботи переданого на перевірку в Інтернет 
Систему StrikePlagiarism.com для виявлення фактів запозичення, генерації Звіту Подібності та 
зберігання документів в базі даних для порівняння даних робіт з майбутніми роботами.



Зразок Заяви Б

Заява
(Студент,-ка)

ПІБ студента,-ки

Номер студентської книжки:

Я заявляю, що наукова робота:.........................................................................................

1) Була підготовлена виключно мною, * і:

А. Не порушує авторські права третіх осіб у відповідність із законом про авторське право. 

Б. Повністю або частково була використана в якості основи для отримання диплому про 

вищу освіту або наукового ступеня мною чи іншою особою.

2) Крім того, я заявляю, що надана мною для перевірки електронна версія роботи 

збігається з друкованою.

Дата Підпис

Беручи до уваги істотний внесок з боку керівника наукової роботи.


