
Примітки 

 

 

Алгоритм проходження перевірки на плагіат 

магістерських дисертацій / дипломних проектів (далі Робота) 

 

№  Студент Система 
Крок 1 Завантажує Роботу в Систему -  

завантажує дві версії 

 повна версія Роботи  

 версія без титульних сторінок, 

завдання, додатків 

 

Сторінка керівника 

 

Eлектронна версія кваліфікаційної роботи, завантажується одним файлом у форматі pdf або doc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завантажено 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

№  

  

Позитивний результат 

перевірки. 

Відповідальна особа - 

Система 

 

Сторінка Керівника 

Сторінка Студента 

 
Негативний результат 

перевірки. 

Відповідальна особа -  

Система 

Сторінка Керівника 

Сторінка Студента 

Крок 4 Виставляє прапорець 

«Погоджено» 

  

  Виставляє прапорець 

«Відхилено» 

 

 

Форма результату 

керівника  із 

зауваженнями доступна 

до перегляду  

               

             

 

№  Керівник  Система 
Крок 2 Завантажує дипломну роботи з сайту  

  Перевіряє  

роботу і затверджує факт її 

готовності / неготовності  до 

захисту.Після перевірки  шляхом 

натискання кнопки «Погоджено» / 

«Відхилено» 

Сторінка нормоконтролера 

Результат 

перевірки 

роботи 

керівником 

 

Погоджено Відхилено 

Відхилено Погоджено 

Виправлення помилок і зауважень перевірки  

Повернення на Крок 1 

нормоконтролю. 

 

Погоджено 

Відхилено 

Наступний Крок 



 

 

№              Нормоконтроль 
Крок 3  Відповідальна особо завантажує Роботи, 

погоджені керівником 

Виконує перевірку Роботи і заповнює 

спеціальну форму результату 

нормоконтроля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

  

Позитивний результат 

перевірки. 

Відповідальна особа - 

Система  
Негативний результат 

перевірки. 

Відповідальна особа -  

Система 

Крок 4 Виставляє прапорець 

«Погоджено» 

  

Сторінка Керівника 

Сторінка Студента 

 Виставляє прапорець 

«Відхилено» 

Сторінка Керівника 

Сторінка Студента 

 

 

Форма результату 

нормоконтроля із 

зауваженнями доступна 

до перегляду 

 

 

Погоджено 

Результат 

перевірки 

роботи на 

нормоконтроль 

 

Погоджено Відхилено 

Відхилено 



 

№  Студент Керівник  Студент Керівник 

Крок 5 Переглядає результати 

нормоконтролю 

  

Завантажує та переглядає 

результати 

нормоконтролю 

 

 Завантажує та переглядає 

результати 

нормоконтролю 

 

Завантажує та переглядає 

результати 

нормоконтролю 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок і зауважень перевірки  

Повернення на Крок 1 

нормоконтролю. 

 

Наступний Крок 



№  
Система перевірки на 

плагіат  

                     Система 
Сторінка керівника 

Сторінка завідувача кафедрою 

Сторінка Студента 

 

 
Крок 6 Автоматично отримує 

кваліфікаційну роботу, одразу 

після кроку 4. Результатом 

перевірки є звіт. 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

№  

Керівник 

Позитивний результат 

перевірки ( ≤ 20% )  

Система 

Студента 

Адміністратора 

завідувача кафедрою 

завідувача кафедрою 

 

Керівник 

 Негативний результат 

перевірки ( ≥ 20% ) 

Система 

Студента 

Адміністратора 

завідувача кафедрою 

нормоконтролера 

Крок 7 . 

  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приймає рішення про 

допуск студента до 

захисту кваліфікаційної 

роботи  или повторной 

проверки та виставляє 

відповідний прапорець. 

   

 

Або  

 

 

 

 

 

 

 

 

Відхилено 

Результат 

Результат 

перевірки 

роботи на 

плагіат 

 

Погоджено Відхилено 

Погоджено 

Відхилено 

Погоджено 

Погоджено 



 

 

 

№  Студент  Керівник  Студент Керівник 

Крок 8 Закачує список посилань, 

який необхідно додати до 

пакету документів на 

захисті 

  Звертається до керівника 

для видачі результатів 

перевірки і корекції 

Роботи 

 

    Відкриває доступ 

студентові до результатів 

перевірки на антіплагіат 

 Виправлення Роботи 

 
Виправлення помилок і зауважень перевірки  

Повернення на Крок 1 

нормоконтролю. 

 

Захист Роботи 


