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Про проведення перевірки кваліфікаційних  
робіт магістрів на відсутність запозичень 
 
 

 З метою забезпечення виконання принципів академічної доброчесності 
у дипломних роботах магістрів соціологічного факультету та згідно з 
розпорядженням проректора №0501-42 від 09.10.2020 року «Про проведення 
перевірки кваліфікаційних робіт щодо наявності запозичень» та 
розпорядження декана соціологічного факультету №1006-05/28 від 
13.10.2020р. «Про призначення відповідальної особи за перевірку дипломних 
(кваліфікаційних) робіт магістрів на відсутність запозичень»:  
 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Завідувачів кафедр надати відповідальній ПРОФАТІЛОВІЙ Л.Г. тексти 
кваліфікаційних робіт магістрів в електронному та друкованому 
вигляді для перевірки на наявність запозичень до 01 грудня 2020р. 

2. Відповідальну особу ПРОФАТІЛОВУ Л.Г. організувати та провести до 
08 грудня 2020 року перевірку текстів всіх дипломних робіт магістрів 
соціологічного факультету на наявність запозичень з інших джерел за 
допомогою антиплагіатної інтернет-системи Strikeplagiarism.com 
відповідно до Порядку проведення перевірки кваліфікаційних робіт, 
наукових праць та навчальних видань щодо наявності запозичень з 
інших документів, введеного в дію наказом ректора університету 
№0201-1/088 від 27 лютого 2020р. та надати результати перевірки 
завідувачам кафедр факультету. 

3. Завідувачів кафедр провести попередній захист кваліфікаційних робіт 
магістрів на кафедрах факультету 14-15 грудня 2020р. 

4. ПАСІЧНІЙ Наталії Іванівні, фахівцю І категорії деканату підготувати 
розклад захисту кваліфікаційних робіт магістрів у період з 21 по 23 
грудня 2020р. та проінформувати завідувачів кафедр факультету. 

5. Завідувачів кафедр організувати та провести захист кваліфікаційних 
робіт магістрів факультету 21-23 грудня 2020р. згідно з розкладом. 



6. ПРОФАТІЛОВІЙ Л.Г. підготувати інформацію про результати 
перевірки кваліфікаційних робіт на наявність запозичень студентів 
соціологічного факультету, які отримували ступень магістра відповідно 
до форми (Додаток 2 до розпорядження проректора). Роздруковані та 
електронні версії звітів надати до 25 грудня 2020 року до Навчального 
центру менеджменту якості та моніторингу освітнього процесу (ауд.   
2-67, plagiat_monitoring@karazin.ua). 

7. ПРОФАТІЛОВІЙ Л.Г. надіслати до 25 грудня 2020 року файли всіх 
перевірених кваліфікаційних робіт на електронну адресу Навчального 
центру менеджменту якості та моніторингу освітнього процесу 
(plagiat_monitoring@karazin.ua).  

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
 

Декан      (оригінал підписано)             Олена МУРАДЯН 


