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У даному документі представлено інструкцію користування 

системою для користувача – Студента.  

Студент має можливість завантажувати диплом бакалавру або 

магістра та відслідковувати його процес перевірки за всіма етапами, 

включаючи перевірку керівником, відповідальним за нормоконтроль та 

системою оцінки плагіату.  

УВАГА! Перевірка на плагіат буде здійснюватися сервісом 

https://unicheck.com/. Перед надсиланням диплому до системи 

рекомендується перевірити документ самостійно на плагіат та виправити 

невідповідність перевірці, якщо вона виникає. 

Для реєстрації у системі скористайтеся посиланням, що було 

надіслано на ваш email. 

Рис. 1. “Підтвердження реєстрації у системі” 



На сторінці підтвердження запрошення у систему потрібно створити 

пароль розміром не менше 8 символів та натиснути на кнопку “Accept 

invitation”. 

Після вдалого підтвердження вам автоматично відкриється сторінка 

входу у систему. Для подальшої роботи із сервісом слід користуватися 

наступним посиланням: 

https://app.kpi-connect.cf/ 

Рис. 2. “Кнопка Увійти” 

Для входу у систему потрібно натиснути на кнопку “Увійти”, як 

показано на рис. 2. 

Важливо: подальшим логіном для входу є ваша email адреса. 

Для входу у систему скористайтеся в якості логіну вашою email-

адресою, на яке надійшов лист-запрошення, а також вашим паролем, що 

було створено під час підтвердження реєстрації. 

 

 

 

 



Рис. 3. “Форма логіну” 

Після входу з’являється сторінка для завантаження вашої дипломної 

роботи. Слід зауважити, що для завантаження диплому слід розділити його 

на дві частини – диплом у повному обсязі (перше поле для завантаження 

роботи) та пояснювальна записка (ПЗ) диплому (друге поле для 

завантаження роботи). Диплом у повному обсязі може бути завантажений 

із розширенням .doc, .docx, або .pdf,  але пояснювальна записка має мати 

лише розширення тільки .doc або .docx. (Диплом може бути завантажено 

лише один раз!).  

УВАГА! У ПЗ диплому НЕ потрібно включати титульний лист, 

додатки, рецензію, анотацію, реферат, завдання на дипломний проект / 

дисертацію та для МАГІСТРІВ – РОЗДІЛ 4 (Проектування стартап-

проекту). 

Кожен файл не має перевищувати 150МБ у розмірі. 

Після цього керівник диплому зможе переглянути надіслані файли у 

систему та підтвердити їх коректність і відповідність вимогам. Статус 

диплому можна перевірити на наступному кроці системи. 

Після вибору файлів треба натиснути на кнопку “Завантажити”. 



 

  

Рис. 4. “Завантаження файлів диплому” 

 

 
Рис. 5. “Файли готові до завантаження у систему” 

 

 

 



 

 

 

Рис. 6. “Статус перевірки диплому керівником - Розглядається” 

Якщо керівник побачив невідповідність диплому поставленим 

вимогам, він може відхилити диплом, після чого студент має завантажити 

файли повторно – ПЗ та диплом у повному обсязі. 

Рис. 7. “Диплом відхилено керівником” 



Поки диплом не буде завантажено повторно, керівник не має право 

підтвердити правильність документу та студент не може перейти до 

наступного етапу перевірки. 

Після успішного підтвердження керівником диплому документ 

переходить до перевірки на нормоконтроль.  

Рис. 8. “Підтвердження диплому керівником” 

Перевірка на нормоконтроль відбувається відповідальним за 

нормоконтроль, який визначає чи відповідає робота заданим нормам і 

стандартам. Окремо інформацію щодо заданих норм можна отримати у 

відповідних Методологічних вказівках до написання Дипломної роботи 

бакалавра або магістра. 

Якщо робота не відповідає вказаним нормам і стандартам, 

відповідальний за нормоконтроль може відхилити роботу із необхідністю її 

виправити у вказаних місцях. Студент може побачити коментар перевірки 

на нормоконтроль у відповідній графі Comment, як це вказано на рис. 8. 

При цьому, якщо робота відхилена за нормоконтролем, студент має 

знову завантажити виправлені файли повторно – ПЗ та диплом у повному 

обсязі. 

 



Рис. 9. “Роботу відхилено при нормоконтролі із відповідною помилкою в 

оформленні” 

Рис. 10. “Студент має повторно завантажити виправлені файли роботи при 

відхиленій перевірці на нормоконтроль” 



 
Рис. 11. “Диплом пройшов перевірку на нормоконтроль” 

Після перевірки роботи на нормоконтролі, диплом відправляється у 

систему оцінки плагіату.  

Перевірка на плагіат відбувається у два етапи. На першому етапі 

система антиплагіату виставляє процент плагіату роботи та надає файл з 

місцем розташування всіх проблемних місць у роботі (звіт). На другому 

етапі дипломний керівник оцінює на свій розсуд процентне значення 

плагіату і виставляє статус роботи на підтверджено (плагіат етап пройдено), 

відхиллено (зазвичай, відсоток плагіату вищий за 20% вважається 

відхиленим).  

 
Рис. 12. “Диплом відхиллено керівником через результат перевірки на 

плагіат” 



 

УВАГА! Остаточне рішення щодо роботи виконує ваш дипломний 

керівник. Якщо у вас виникнуть питання, пов’язані з відхиленням вашої 

роботи, слід звернутися до керівника за вказаною поштовою адресою на 

кроці 2. 

Після проходження тесту на плагіат, можна подивитися результат 

перевірки (Результат перевірки на плагіат) на кроці 3. У ньому студент 

може оцінити якість своєї роботи з точки зору оцінки на плагіат. 

УВАГА!  Диплом може бути перевірено на плагіат лише 1 раз – 

варто уважно виправляти усі помилки, що з’явились у ході перевірки та 

завантажувати коректні файли. Якщо диплом на третьому кроці було 

відхиллено, студент вважається не допущеним до захисту роботи. 

Після успішної перевірки на плагіат студент може переглянути 

підтвердження на третьому кроці перевірки. 

Рис. 13. “Перевірку на плагіат пройдено” 

 

Система також передбачає можливість зміни паролю. Для цього слід 

натиснути кнопку у формі Шестерні. 



У наступному меню слід вибрати опцію “Мій аккаунт”. В 

отриманому вікні буде показана загальна інформація, що стосується вашого 

профілю у системі, а також можливість змінити пароль на новий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При виникненні проблем у системі та з пропозиціями для поліпшення системи 

можна звернутись за даною поштовою адресою: 

kpiconnect.supp@gmail.com 


