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Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача кафедрою управління 

проектами в міському господарстві та будівництві Чумаченка І.В. «Про 
результати впровадження системи «Антіплагіат» на кафедрі управління 
проектами в міському господарстві і будівництві» Вчена рада відмічає 
наступне. 
 Запровадження системи перевірки індивідуальних завдань студентів, 
дипломних, магістерських робіт, наукових публікацій, навчально-методичних 
видань на наявність плагіату є необхідною умовою для підвищення якості 
освіти. Досвід кафедри управління проектами в міському господарстві і 
будівництві доцільно розповсюдити на всі структурні підрозділи, які 
забезпечують освітню і наукову діяльність. Водночас, необхідно провести 
ґрунтовний аналіз при встановленні критеріїв оцінювання унікальності робіт, 
що підлягатимуть перевірці. Має бути проведена інформаційна робота 
стосовно запровадження системи «Антіплагіат». Узгодження щодо 
запровадження системи «Антіплагіат» потребує нормативна база організації 
освітнього процесу, систем рейтингу науково-педагогічних працівників і 
студентів. 

Зважаючи на вищевикладене, Вчена рада Університету постановляє: 
 1. Визнати результати впровадження системи «Антіплагіат» на кафедрі 
управління проектами в міському господарстві і будівництві позитивним 
досвідом. 
 2. Затвердити заходи спрямовані на розповсюдження позитивного 
досвіду використання системи «Антіплагіат» в Університеті, а саме: 

2.1. Прийняти за основу Положення про порядок перевірки текстових 
документів – індивідуальних завдань студентів, дипломних, магістерських 
робіт, наукових публікацій, навчально-методичних видань на наявність 
плагіату розроблене кафедрою управління проектами в міському господарстві 



2 
 
і будівництві. 

2.2. Завідувачу кафедри управління проектами в міському господарстві 
і будівництві (Чумаченко І.В.) розробити інструкцію по роботі з програмним 
засобом EtxtАнтіплагіат. 

2.3.Завідувачу кафедри управління проектами в міському господарстві і 
будівництві (Чумаченко І.В.) спільно з деканами факультетів (Писаревський 
І.М., Рищенко Т.Д., Яковлев Є.А., Поліщук В.М., Соловйов О.В., Ткачов В.О., 
Шпіка М.І., Кутоманов Д.Є.) організувати проведення семінарів для 
викладачів кафедр з метою ознайомлення та розповсюдження досвіду 
перевірки текстових документів на плагіат з використанням програмного 
засобу EtxtАнтіплагіат. Термін виконання: до 30.04.2016 р. 

2.4. Завідувачам кафедр забезпечити дослідну експлуатацію програми 
EtxtАнтіплагіат в весняному семестрі 2015-2016 навчального року. 
Пропозиції щодо використання програми EtxtАнтіплагіат для перевірки 
індивідуальних завдань студентів, дипломних, магістерських робіт, наукових 
публікацій, навчально-методичних видань на наявність плагіату,винести на 
обговорення науково-методичних рад факультетів в термін до 30.05.2016 р. 

2.5. Науково-методичним радам факультетів провести обговорення 
дослідної експлуатації програми EtxtАнтіплагіат на кафедрах факультету, 
подати пропозиції по використанню системи до науково-методичної ради 
Університету в термін до 10.06.2016 р. 

2.6. Науково-дослідній частині (Сухонос М.К.) подати пропозиції щодо 
використання систем «Антіплагіат» в роботі наукових видань Університету, 
при підготовці науково-технічної продукції. Термін виконання 30.05.2016 р. 

2.7. Начальнику ІОЦ (Пан М.П.) забезпечити обладнання комп’ютерних 
залів бібліотеки програмними засобами EtxtАнтіплагіат. Термін виконання 
15.04.2016 р. 

2.8. Деканам факультетів, завідувачам кафедр забезпечити доведення до 
студентів Університету інформації про запровадження дослідної експлуатації 
системи «Антіплагіат» у освітньому процесі починаючи з поточного 
навчального року. 

2.9. Деканам факультетів, завідувачам кафедр провести відповідні 
виховні заходи щодо роз’яснення студентам наслідків порушення авторського 
права, неприйнятності порушення етичних норм у науково-освітньому 
середовищі, прийнятих правил роботи з використаними літературними 
джерелами. 
 3. Науково-методичній раді Університету: 

3.1.Провести аналіз систем «Антіплагіат» та підготувати рекомендації 
щодо їх запровадження в Університеті; 
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