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У даному документі представлено інструкцію користування 

системою для користувача – Керівника (Викладача).  

Викладач має можливість переглядати список своїх студентів-

бакалаврів та магістрів (у яких викладач є дипломний керівником) на 

поточний рік та керувати процесом правильності завантаженого диплому 

студентом.  

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/. Для входу у систему 

потрібно натиснути на кнопку “Увійти”, як показано на рис. 2. 

 
Рис. 2. “Кнопка Увійти” 

 

 
Рис. 3. “Форма логіну” 



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. 

Після входу у систему з’являється сторінка для перегляду усіх 

студентів, у яких викладач є керівником диплому на поточний рік. 

Рис. 4. “Список студентів” 

На даній сторінці можна переглянути статуси перевірки дипломів у 

системі для кожного студента, у яких даний викладач є керівником 

диплому: 

Завантажено – диплом даного студента завантажено у систему (Так, 

Ні); 

Статус перевірки керівником – статус перевірки диплому 

керівником (Розглядається, Затверджено, Відхилено); 

Статус перевірки на нормоконтроль – статус перевірки диплому 

відповідальним за нормоконтроль (Розглядається, Затверджено, 

Відхилено); 

Перевірку на плагіат завершено – статус чи була дипломна робота 

відправлена у систему перевірки на плагіат (Ні, Так);  



Статус перевірки на плагіат – статус перевірки на роботи плагіат 

(Розглядається, Затверджено, Відхилено). 

Існує можливість фільтрувати роботи студентів за типом 

дипломного проекту, які студенти захищатимуть. Для цього потрібно 

натиснути список у графі “Список дипломів доступних для перевірки”, і 

обрати відповідний тип диплому, як показано на рис. 5. Система 

автоматично обробить дані, і завантажить список доступних робіт. 

Рис. 5. “Фільтрація робіт за освітнім рівнем” 

Є можливість сортування дипломів за усіма колонками таблиці 

натисканням на назву колонки. У списку можна переглянути статус 

завантаження диплому студентом. Якщо статус диплом “Розглядається”, це 

значить, що студент ще не завантажив потрібні документи для перевірки. 

Для детального перегляду певного диплому потрібно натиснути на 

потрібний рядок, як показано на рис. 6. 

 



Рис. 6. “Кнопка  до детального перегляду диплому” 

Після завантаження диплому студентом керівник має можливість 

переглянути завантажені документи, натиснувши на кнопку “ПЗ Диплому” 

або , при цьому “Диплом в повному обсязі”. При цьому, відповідно перша 

кнопка дозволяє скачати лише Пояснювальну Записку роботи, а друга 

кнопка – дипломну роботу в повному обсязі (з додатками та іншими 

частинами диплому), як показано на рис. 7. 

УВАГА! Керівник несе відповідальність за коректність надісланих 

документів студентом. 

Після перевірки скачаних робіт, керівник має зробити свій вибір 

відносно роботи студента. При цьому який би вибір керівник не зробив би, 

система покаже відповідне вікно підтвердження вибору, як показано на рис. 

8. 

Керівник має можливість відхилити завантажені документи 

студентом – кнопка “Відхилити”, що буде означати для студента повторне 

завантаження виправлених документів. Для уточнення деталей по 

дипломній роботі можна зв’язатися зі студентом по email адресі, що вказана 

як “Електрона пошта автора”, як на рис. 9. Для підтвердження правильності 

документів варто натиснути на кнопку “Затвердити”.  



Після відхилення диплому керівник має очікувати на повторне 

завантаження ПЗ та повного диплому студентом.  

 

Рис. 7. “Детальний перегляд диплому певного студента” 

Рис. 8. “Вікно підтвердження вибраної дії” 

Після повторного завантаження керівник має скачати нові файли 

диплому, перевірити їх та знову підтвердити або відхилити документи. 



Підтвердження диплому означає, що диплом зроблений і 

оформлений вірно та відповідає усім вимогам, тому керівник більше не 

матиме можливості відхилити диплом або знову підтвердити. Якщо робота 

підтверджена, вона матиме статус як на рис. 10. 

Рис. 9. “Статус відхиленого диплому” 

Рис. 10. “Статус підтвердженого диплому” 

Після підтвердження диплом надсилається на перевірку на 

нормоконтроль до відповідальної за це особи. 



На цьому етапі статус роботи буде виглядати як на рис. 11. 

Перевірка на нормоконтроль виконується окремо, і керівник не має 

змоги перевірити стан її оцінки. Якщо робота була затверджена 

відповідальним за нормоконтроль, вона надсилається у систему перевірки 

на плагіат. В такому разі, статус роботи стане буде як показано на рис. 12. 

Рис. 11. “Робота перевірена керівником, і відправлена на розгляд 

нормоконтролю” 

Рис. 12. “Робота пройшла перевірку на нормоконтроль, і відправлена у 

систему оцінки на плагіат” 



Після проходження роботи перевірки на плагіат, система повертає 

значення результату у полі “Відсоток перевірки на плагіат” та відправить 

посилання на файл для оцінки проблемних місць у роботі студенту і 

керівнику відповідно до рівня плагіату роботи. На основі отриманого 

результату керівник має знову підтвердити або відхилити роботу остаточно, 

скориставшись відповідно кнопками “Відхилити” та  “Затвердити”. 

УВАГА!  Диплом може бути перевірено на плагіат лише 1 раз. Уся 

відповідальність, пов’язана з підтвердженням робіт з остаточним 

неправильним оформленням і відсотком плагіату вище 20% належить 

керівнику диплому. У разі виникнення питань щодо якості виконаної 

роботи студента, слід звернутися до нього за вказаною email адресою, 

розташованою вище на сторінці. При виникненні питань щодо 

підтвердження або відхилення роботи звертатись за поштовою адресою 

підтримки системи. 

Якщо остаточним рішенням керівника є відхилення роботи за 

плагіатом, студент позбавляється можливості виправити помилки у 

роботі та не допускається до захисту. 

В іншому випадку робота вважається зробленою правильно, і в 

подальшому буде передана для зберігання у бібліотеку. 



Рис. 13. “Очікування рішення керівника щодо оцінки плагіату диплому” 

Рис. 14. “Підтвердження перевірки диплому на плагіат” 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 15. “Остаточне підтвердження дипломної роботи” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При виникненні проблем у системі та з пропозиціями для поліпшення системи 

можна звернутись за даною поштовою адресою: 

kpiconnect.supp@gmail.com	


