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З А Я В А 

Підтверджую, що текст дипломної роботи: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(назва роботи) 

 
 

написана мною особисто, не містить запозичень із чужих опублікованих результатів 

(текстів) без належного посилання на авторів та першоджерела, а також не містить 

свідомої фальсифікації результатів.  

       Електронна версія роботи, представлена для перевірки на наявність запозичень з      

інших документів, повністю збігається з друкованою. 

       Ознайомлений з Порядком проведення перевірки дипломних робіт студентів на 

наявність запозичень з інших документів. 

 
 
 
 

______________                                                                          _________________ 
Дата                                                                                                                          Підпис 

                                                                                           

 

 

 



 

ВИСНОВОК 
 

щодо можливості проведення попереднього захисту дипломної роботи 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
(назва роботи) 

 

студента ____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Підтверджуємо ознайомлення зі Звітом Подібності інтернет-системи 

Strikeplagiarism.com щодо перевірки дипломної роботи.  

Після аналізу Звіту Подібності та тексту роботи зроблено такий висновок: 

 
� Запозичення, виявлені в роботі, є правомірними, робота є оригінальною та може  

бути допущеною до попереднього захисту. 

� Виявлені запозичення свідчать про наявність великої кількості неправомірних 

запозичень. Робота не допускається до попереднього захисту. 

� Робота містить навмисні текстові спотворення або інші спроби укриття  

запозичень. Робота не допускається до попереднього захисту. 

 

Завідувач кафедри __________________   __________________________________________ 
                                                        (підпис)                                               (прізвище та ініціали) 

 

Науковий керівник __________________  __________________________________________ 
                                                        (підпис)                                               (прізвище та ініціали) 

 

                      _______________________ 
                                         Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол контролю оригінальності дипломної роботи 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(назва роботи) 

 
студента______________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

 
науковий керівник_____________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

 

В результаті перевірки роботи в антиплагіатній інтернет-системі 

Strikeplagiarism.com встановлено наступні значення Коефіцієнтів Подібності 

 

Коефіцієнт Подібності 1:     ______, 

Коефіцієнт Подібності 2:     ______, 

            Сигнал «Тривога!»:             �  – є,        � – немає. 

 

Відповідно до цього, робота може бути класифікована як: 

 оригінальна, 

 задовільно оригінальна, 

 умовною оригінальна. 

 

Висновок: 

  робота може бути допущена до захисту, 

 необхідно провести розгляд із залученням фахівців із тематики дипломної 

роботи. 

 

Примітки Системного Оператора про виявлені запозичення: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________             

              

 

        _________________                                               ___________________________ 
                    Дата                                                                                              Підпис Системного Оператора 

 


