
  
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

 
Н А К А З 

 
м. Івано-Франківськ 

 
„27” квітня 2020 р.          № 219 
 
 
Щодо перевірки 
студентських кваліфікаційних робіт 
на оцінку рівня унікальності 
 
 

З метою дотримання етики та академічної доброчесності, відповідно до         
Положення про запобігання академічному плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський        
національний університет імені Василя Стефаника», Кодексу честі ДВНЗ        
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  
 
НАКАЗУЮ: 
 

1.  Відповідальних осіб від структурних підрозділів для забезпечення       
перевірки студентських кваліфікаційних робіт на оцінку рівня унікальності        
залишити в минулорічному складі (додаток 1). 

2.  Відповідальним особам від структурних підрозділів до 30 квітня 2020         
року надати списки здобувачів освіти, які здобувають ОР шляхом написання          
кваліфікаційних робіт, із зазначенням дат їх захисту на електронну адресу          
roman.dzumedzey@pnu.edu.ua. 

3.  Відповідальним особам забезпечити передачу електронних версій      
студентських кваліфікаційних робіт (згідно з пунктом 3.7 наказу ректора         
№ 208 від 06 квітня 2020 року) адміністратору системи перевірки на оцінку           
рівня унікальності «Plagiat.pl» та «Unicheсk» на електронну адресу        
roman.dzumedzey@pnu.edu.ua не пізніше ніж за 20 днів до дати захисту. 

3.  Керівникам структурних підрозділів забезпечити інформування     
випускників ОР «бакалавр» і «магістр» 2019-2020 н. р.  про наступне: 

- встановлена допустима межа запозичень відповідно до рекомендацій        
менеджерів систем перевірки на оцінку рівня унікальності «Plagiat.pl» та         



«Unicheсk» складає 50 % за критерієм 5 слів підряд та 25 % за критерієм 25               
слів підряд; 

-  роботи, в яких під час перевірки буде зафіксовано перевищення         
допустимих меж, не будуть допущені до захисту, а результати перевірки          
будуть передані у структурні підрозділи для прийняття рішення відповідно до          
Положення про запобігання академічному плагіату в ДВНЗ «Прикарпатський        
національний університет імені Василя Стефаника», затвердженого вченою       
радою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя       
Стефаника» (протокол № 9 від 25 вересня 2018 р.) і введеного в дію наказом              
ректора № 627 від 27 вересня 2018 р.; 

-  роботи, які не будуть подані або подані несвоєчасно для перевірки на           
оцінку рівня унікальності, не будуть допущені до захисту на здобуття          
відповідного ОР. 

4.  Адміністратору системи перевірки на оцінку рівня унікальності       
«Plagiat.pl» та «Unicheсk» провести на базі науково-методичного відділу        
Наукової бібліотеки перевірку студентських кваліфікаційних робіт на оцінку        
рівня унікальності та подати результати перевірки проректору з наукової         
роботи не пізніше, ніж через 10 днів після остаточної перевірки. 

5.  Контроль за виконанням наказу покладаю на проректора з наукової         
роботи Якубів В. М. 
 
 
Ректор      І. Є. Цепенда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1  

  

Структурний підрозділ Відповідальна особа 

Економічний факультет Плець Іван Іванович 

Інститут післядипломної освіти та 
довузівської підготовки 

Григорук Ірина Іванівна 

Коломийський 
навчально-науковий інститут 

Дзумедзей Роман Олексійович 

Навчально-науковий Інститут 
мистецтв 

Волощук Юрій Іванович 

Навчально-науковий Юридичний 
інститут 

Схаб-Бучинська Тетяна 
Ярославівна 

Педагогічний факультет Пасєка Надія Мирославівна 
Лазарович Надія Богданівна 

Факультет іноземних мов Гошилик Наталія Сергіївна 

Факультет історії, політології і 
міжнародних відносин 

Міщук Андрій Іванович 

Факультет математики та 
інформатики 

Кланічка Юрій Володимирович 

Факультет природничих наук Бєлова Наталія Володимирівна 

Факультет туризму Дутчак Олена Іванівна 

Факультет фізичного виховання і 
спорту 

Лісовський Богдан Петрович 

Факультет філології Рега Данило Олексійович 

Фізико-технічний факультет Яремій Іван Петрович 

Філософський факультет Сметаняк Владислав Ігорович 
  

 
 
 


