
Як підготувати 
кваліфікаційну роботу для 

перевірки в Unicheck?
онлайн-тренінг

Тренінг проводить к.і.н., доц. Іржавська А. П.



Як правильно оформити 
кваліфікаційну роботу для перевірки 

в Unicheck?
Як уникнути плагіату та текстових 

запозичень?



- це сукупність етичних принципів та 
визначених  законом правил, якими мають 
керуватися учасники  освітнього процесу під 
час навчання, викладання та  провадження 
наукової (творчої) діяльності з метою  
забезпечення довіри до результатів навчання 
та/або  наукових (творчих) досягнень

Академічна  
доброчесність



Важливо дотримуватися принципів академічної 
доброчесності здобувачів освіти!

чесність
 при виконанні 

завдань

відповідальність 
за власні вчинки 
і чесне здобуття 

оцінок

толерування 
думок інших,

 взаємоповага та 
підтримка

гідна та 
моральна 
поведінка 

під час 
навчального 

процесу 
та поза ним



Принципи академічної доброчесності  
учасників освітнього процесу

Принципи

Довіра

Відповіда
льність

Повага

Справедливі
сть/об’

єктивність

Сміливість/
принципові

сть

Чесність



Прояви академічної недоброчесності

Неприйнятні 
практики

Академічне шахрайство, 
фальсифікація, плагіат

Необ’єктивне оцінювання

Використання родинних 
та службових зв’язків

Списування, обман

Хабарництво



СТРУКТУРА 
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

� Титулка
� Зміст
� Вступ
� Основна частина
� Висновки
� Список використаних джерел та літератури
� Додатки (за потреби)



Вимоги до технічного 
оформлення

� Формат – вертикальний, А 4
� Шрифт тексту – Times New Roman; 
� Розмір шрифту (кегль, вимірюється в пунктах) – 14 пт; 

міжрядковий інтервал – 1,5.
� Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких 

розмірів: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 
20 мм.

� Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними 
впродовж усього документу. 

� Відступ у абзацах повинен бути однаковим впродовж усього 
тексту і дорівнювати 1,25 см.

� При згадуванні в тексті прізвищ учених-дослідників ініціали, 
як правило, ставляться перед прізвищем (К. С. Демченко, а не 
Демченко К. С., як це прийнято в списку використаних джерел 
та літератури).

� Обсяг кваліфікаційної роботи (ОС “Магістр”) –60-65с.



Титульна сторінка
на титульній сторінці обов’язково повинно бути 

вказано:

� Назва міністерства
� Назва університету
� Назва інституту
� Назва кафедри, на якій 

виконується робота
� Спеціальність
� Освітня програма

� МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І 
НАУКИ УКРАЇНИ
� ЧЕРКАСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
� Навчально-науковий інститут 

міжнародних відносин, історії 
та філософії

� Кафедра всесвітньої історії та 
міжнародних відносин

� Спеціальність 014 Cередня освіта 
(Історія)

� Освітня програма Історія



Титульна сторінка
на титульній сторінці обов’язково повинно бути 

вказано:

� Підпис завідувача кафедри про 
допуск до захисту

� Освітній ступінь Магістр
� Тема кваліфікаційної роботи
� Курс, група, ПІП студента 

повністю, підпис
� Науковий ступінь, ПІП 

керівника, підпис
� Консультанти (якщо такі є)
� Місто та рік написання роботи



ЗМІСТ
� Під час оформлення змісту 

зверніть увагу, що основні 
пункти друкуються великими 
літерами, а підпункти 
звичайними.

� Розділи і підрозділи 
нумеруються арабськими 
цифрами!!!

� Обов’язково вказуються 
сторінки!

� Не виділяємо зміст жирним 
шрифтом, кольорами і 
підкресленнями!



Текст
� Перша (титульна) сторінка не 

нумерується
� Нумерація виставляється у правому 

верхньому куті арабською цифрою 
без крапки

� Текст вирівнюється по ширині
� У тексті обов’язковими є посилання, 

які беруться у квадратні дужки [5, 
30-32]

� Текст не повинен містити 
орфографічних і стилістичних 
помилок. 

� Слід розрізняти тире і дефіс, уникати 
двох і більше пробілів поспіль. 

� Обов’язкове використання будь-якої 
антивірусної програми перед 
поданням роботи на перевірку в 
Unicheck



СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 
ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

� Варто розміщувати в алфавітному порядку, 
оскільки це спрощує їх пошук.

� Бібліографічний опис складають відповідно до 
чинних стандартів з бібліотечної та видавничої 
справи.





Поради щодо уникнення 
текстових запозичень





Дослівний 
плагіат

Реплікація

Неадекватне 
перефразування

Відсутність 
посилань на 

цитати

Рерайт

Мозаїчний 
плагіат Републікація

Фальсифікація

Згадування 
джерела без 
посилання

Плагіат –публікація чужого тексту під своїм іменем або 
запозичення його фрагментів без зазначення джерела



Копіювання чужої наукової роботи та привласнення 
результатів праці

Списування письмових робіт інших студентів

Поєднання власного та запозиченого тексту без 
цитування джерел 

Плагіат –публікація чужого тексту під своїм іменем 
або запозичення його фрагментів без зазначення 

джерела



� Здобувач пише текст своєї праці, 
намагаючись передати думку автора 
якнайближче до оригіналу, але 
використовуючи власну лексику. 

�  !Слід обов’язково вказувати авторство ідеї за 
допомогою посилання на джерело.

Як уникнути текстових запозичень і 
плагіату?

Основною формою використання праць інших 
авторів є 
-перефразовування 
-переказування



� До дослівного 
цитування необхідно 
вдаватись тільки тоді, 
коли дослівне 
передавання тексту є 
істотно важливим.

�  Цитування варто 
звести до мінімуму і 
вдаватися до нього 
лише тоді, коли воно 
справді необхідне.

Правила цитування: 

� (1) цитата повинна бути 
дослівною; 

� (2) цитата не може бути 
надто довгою; 

� (3) цитату подають у 
лапках і супроводжують 
посиланням на джерело 
та сторінку. 

Дослівне цитування





Узагальнення
� Узагальнення 

дозволяє одним 
реченням передати 
зміст цілого розділу 
або цілої авторської 
праці. 

� Здобувач повинен 
висловити власну 
позицію. Слід 
постійно стежити за 
тим, щоб свою думку 
не змішувати із 
цитованою.



У якому вигляді потрібно 
надсилати роботу перевіряючій?
� Готова робота 

надсилається 
перевіряючій по кафедрі 
доц. Іржавській А. П. на 
електронну скриньку

 irzhavskaya@vu.cdu.edu.ua
!!! У двох примірниках – 

PDF i Word 
!Назва файлів – прізвище та 

ініціали.

mailto:irzhavskaya@vu.cdu.edu.ua


Етапи перевірки робіт









Зразок звіту Unicheck







ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО КУРСОВІ Й КВАЛІФІКАЦІЙНІ 

РОБОТИ
у Черкаському національному університеті 

імені Богдана Хмельницького

Посилання
� https://docs.google.com/document/d/1cjGEU0GNaxRw

88n7lyzKLiWCnBUbuzT5O5mVYsA-Tos/edit?fbclid=I
wAR3yapGeZMv_9JL8RrsedJVQ2BG_XgHo9K0HxrD
KkH5YEBi5hCvg5wpbTGo

https://docs.google.com/document/d/1cjGEU0GNaxRw88n7lyzKLiWCnBUbuzT5O5mVYsA-Tos/edit?fbclid=IwAR3yapGeZMv_9JL8RrsedJVQ2BG_XgHo9K0HxrDKkH5YEBi5hCvg5wpbTGo
https://docs.google.com/document/d/1cjGEU0GNaxRw88n7lyzKLiWCnBUbuzT5O5mVYsA-Tos/edit?fbclid=IwAR3yapGeZMv_9JL8RrsedJVQ2BG_XgHo9K0HxrDKkH5YEBi5hCvg5wpbTGo
https://docs.google.com/document/d/1cjGEU0GNaxRw88n7lyzKLiWCnBUbuzT5O5mVYsA-Tos/edit?fbclid=IwAR3yapGeZMv_9JL8RrsedJVQ2BG_XgHo9K0HxrDKkH5YEBi5hCvg5wpbTGo
https://docs.google.com/document/d/1cjGEU0GNaxRw88n7lyzKLiWCnBUbuzT5O5mVYsA-Tos/edit?fbclid=IwAR3yapGeZMv_9JL8RrsedJVQ2BG_XgHo9K0HxrDKkH5YEBi5hCvg5wpbTGo


Безкоштовні програми 
перевірки тексту на плагіат

https://www.ldufk.edu.ua/files/Biblioteka/Vykladacha
m/BEZKOShTOVNI%20PROGRAMI%20PEREVI
RKI%20TEKSTU%20NA%20PLAGIAT.pdf

https://www.ldufk.edu.ua/files/Biblioteka/Vykladacham/BEZKOShTOVNI%20PROGRAMI%20PEREVIRKI%20TEKSTU%20NA%20PLAGIAT.pdf
https://www.ldufk.edu.ua/files/Biblioteka/Vykladacham/BEZKOShTOVNI%20PROGRAMI%20PEREVIRKI%20TEKSTU%20NA%20PLAGIAT.pdf
https://www.ldufk.edu.ua/files/Biblioteka/Vykladacham/BEZKOShTOVNI%20PROGRAMI%20PEREVIRKI%20TEKSTU%20NA%20PLAGIAT.pdf

