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Актуальність запровадження 
системи контролю оригінальності

Переміщення наукової інформації в Інтернет, 
крім розширення і прискорення доступу до неї, 
має і негативну сторону – несанкціоноване та 
недобропорядне використання інформації, з 
метою спрощення вирішення певних проблем.

Актуальність: потрібно знизити потік 
недобросовісного використання інформації 
шляхом автоматизованої її перевірки. 



Інтеграція в ATutor



Порядок використання
http://dl.tntu.edu.ua/ap



Можливості системи

підтримувані формати файлів: txt, 
doc, docx, odt, pdf;

підтримуються усі мови;
для української мови додатково 

виконується перевірка 
автоперекладу російською;

встановлено захист від автозамін 
символів у тексті. 



         Що таке плагіат? 

    Плагіат академічний – навмисне 
відтворення викладачем, докторантом, 
аспірантом або студентом у письмовій або 
електронній формі чужого твору, 
опублікованого на паперовому або офіційно 
оприлюдненого на електронному носії, 
повністю або частково, під своїм іменем без 
посилання на автора.

   (Витяг з Тимчасового положення про заходи щодо недопущення 
академічного плагіату в Тернопільському національному 
технічному університеті імені Івана Пулюя)



Плагіатом вважається:

 дослівне відтворення чи копіювання тексту 
(від фрази до набору речень) з книг, статей, 
Інтернет-ресурсів чи інших джерел без чіткого 
виокремлення копійованого тексту та посилання 
на автора (джерело);
 перефразування частин тексту інших авторів із 
зміщенням слів або слідування структурі їх 
аргументації без посилання на джерело;
 оприлюднення твору, написаного третьою 
особою на замовлення студента;
 списування письмових робіт інших студентів



Що ми оцінюємо?

Ступінь 

оригінальності?

Рівень

плагіату?

Система “Антиплагіат” - 
засіб перевірки 
на ступінь оригінальності 
електронних документів



Рекомендовані діапазони оцінки 
оригінальності навчальних робіт

понад 80% - текст вважається 
оригінальним;

від 60 до 80% - оригінальність 
задовільна;

від 40 до 60% - матеріал приймається 
але його слід доопрацювати;

менше за 40% - матеріал до розгляду 
не приймається.

(Витяг з Тимчасового положення…)



Як уникнути плагіату ?

   Запровадження в рамках дисциплін
 
• «Ділова українська мова»; 
• «Введення в спеціальність»; 
• «Основи наукових досліджень»;
• на першому році навчання бакалаврату та магістерських 

програм 

     занять із вивчення вимог до написання письмових робіт з 
акцентуванням на принципи самостійності роботи над 
письмовими завданнями різних видів, коректного використання 
інформації з інших джерел та уникання плагіату, а також правил 
опису джерел та оформлення цитувань

(Витяг з Тимчасового положення…)



Як уникнути плагіату?

  Слід робити посилання на запозичені ідеї

1.Вербальні посилання
“Це явище в свій час встановив Іван Пулюй (1889),  який довів, що...”

2. Цифрові посилання
«Доведено [23], що ...».

3. Пряме цитування
У цьому випадку цитата береться в лапки, а потім у дужках

вказується рік опублікування цитованої роботи, а також сторінка,

наприклад (І. Пулюй, 1903; с. 25).



Результативність

Зросте якість студентських робіт
Підвищиться культура цитування
Зменшаться затрати часу викладача 

на попереднє оцінювання матеріалів, 
що винесені на здачу чи захист.



http://dl.tntu.edu.ua/ap
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(0352)527272 

shk@tu.edu.te.ua


