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Інституційний репозиторій КУБГ

https://elibrary.kubg.edu.ua/register_instruction_n.pdf -

Інструкція з реєстрації

https://elibrary.kubg.edu.ua/Instrukcia_IR_21n.pdf -

Інструкція додавання матеріалів до репозиторію

https://elibrary.kubg.edu.ua/search_instruction.pdf -

Інструкція з пошуку

https://elibrary.kubg.edu.ua - ресурс

відкритого доступу, призначений для

накопичення, систематизації та

зберігання в електронному вигляді

інтелектуальних продуктів науковців

Університету, надання відкритого

доступу до них засобами Інтернет-

технологій

https://elibrary.kubg.edu.ua/register_instruction_n.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/Instrukcia_IR_21n.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/search_instruction.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/


Основні вимоги при завантаженні документів

до Інституційного репозиторію

 Розміщуються ЛИШЕ КОПІЇ СТАТЕЙ в чорно-білому вигляді,, які не містять фотоматеріалів, виконаних

третіми особами.

 Імена файлів, що завантажуються до репозиторію, задаються литиницею без пробілів, з переліком

авторів, назви та номеру видання, установи в якій працює автор (зазначається абревіатурою).

 В поле Автор потрібно вносити прізвища всіх авторів та в такій послідовності, як вони розміщені в

публікації.

 Поля Назва документу, Анотація, Ключові слова зазначаються англійською, українською та російською

мовами. Для статей, що індексуються у Scopus/Web of Science, поле Назва зазначається лише

англійською мовою або мовою оригіналу. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛІТЕРИ ВЕРХНЬОГО РЕГІСТРУ ПРИ

ЗАПОВНЕННІ ПОЛІВ.

 Ключові слова записуються через ; (крапку з комою)

 В поле Список літератури перелік літератури заноситься без порядкових номерів.

 Публікації, що індексуються у наукометричних базах, отримують відповідну Типологію (Scopus або

Web of Science), коли вони будуть проіндексовані, а не тільки опубліковані.

 До ІР додаються публікації викладачів з дати їх основного місця роботи в Університеті.



Вимоги до завантажених файлів:

 Статті в журналах – сканована копія лише опублікованих видань в форматі *.PDF, а не а не
просто сформований документ Word. Бажано скан титульної сторінки видання (не кольорової
обкладинки, а титулки в чорно-білому форматі) та зміст.

 Монографії – відскановані оригінали (допустимо титульний лист та його зворот, зміст, анотація в
ч/б форматі).

 Навчально-методичні матеріали (робочі зошити, методичні рекомендації та ін.) – обов’язково
затверджені на засіданні кафедри і відскановані одним PDF-файлом).

 Нормативні документи (робочі програми навчальних дисциплін, програми, положення) –
затверджені проректором з науково-методичної та навчальної роботи та печаткою, відскановані
одним PDF-файлом.

 Навчальні посібники – допустимо титульний лист та його зворот, зміст, анотація в ч/б форматі.

 Підручники – допустимо титульний лист та його зворот, зміст, анотація в ч/б форматі та вказаний
номер ISBN.

 Звіти кафедр – лише затверджені засіданням кафедр звіти, а не статті.

 Наукова школа – титульні листи авторефератів захищених аспірантів, докторантів, а не статті.



Додаткова інформація:

Якщо не зрозуміло як заповнити

будь-яке з полів – скористайтесь

кнопкою ? (допомога).



Перевірка на плагіат

Бібліотека Університету здійснює перевірку на виявлення

збігів/ідентичності/схожості в текстах засобами сервісу перевірки на

плагіат Unicheck та Strike Plagiarism

Перевіряються на академічний плагіат всі статті періодичних видань Університету,

підручники, посібники, методичні рекомендації, монографії, дисертації.

При перевірці слід враховувати, що комп’ютерні програми виявляють тільки

текстові збіги. Вони не знаходять переклади іншомовних текстів без належних

посилань на джерела, запозичені малюнки, математичні формули, блок схеми,

фрагменти літературних творів, документи законодавства, тощо.

Академічний плагіат не зводиться до текстових збігів, а може стосуватися також

некоректного запозичення фактів, гіпотез, числових даних, методик, ілюстрацій,

формул, моделей, програмних кодів тощо.

https://ua.unicheck.com/
https://strikeplagiarism.com/


19.05.2021

Звіт про перевірку

Відсоток схожості вказує на кількість текстових збігів, знайдених після

перевірки роботи.

Схожість може бути різною:

• Збіги – текст, знайдений у базі академічних робіт установи або інтернеті

• Цитати – правильно відформатовані прямі/непрямі цитати

• Список використаних джерел – процитований перелік робіт в кінці

документа

https://www.youtube.com/watch?v=iUBkOSjil4w
https://unicheck.com/ua/blog/najpopulyarnishi-stili-czituvannya-yih-vikoristnnya-ta-prikladi
https://unicheck.com/ua/blog/yak-pusaty-bez-plagiaty


Перевірка програмою Unicheck

https://corp.eu.unicheck.com/similarity/report/62d7634cb8b9cef011b37dffcc5c8df2
https://corp.eu.unicheck.com/similarity/report/62d7634cb8b9cef011b37dffcc5c8df2


19.05.2021

Оформлення цитати

Unicheck може розпізнати цитати, оформлені в різних стилях цитування (зокрема –

APA, MLA, Chicago (Turabian), Harvard, ДСТУ 8302:2015) та багато інших.

Цитування, що оформлене відповідно до вимог стилю, не буде вважатися плагіатом:

• якщо думка автора наводиться дослівно, то її слід взяти в лапки;

• якщо цитується великий уривок тексту, то він може не братися в лапки, натомість —

виділяється або відбивається від решти тексту певним способом (набирається іншим

кеглем, шрифтом, накресленням, відбивається від основного тексту більшими абзацними

відступами тощо);

• кожну цитату обов’язково супроводжувати посиланням на джерело.

Допускається вживання таких різновидів лапок:

«…» – французькі лапки;         “…” – англійські лапки;

Вибраний стиль цитування наукової роботи потрібно витримувати протягом усього тексту.

У цитаті можна використати не більше 900 символів, обов’язково ставити лапки в кінці речення.

https://unicheck.com/uk-ua


Перевірка програмою Strike Plagiarism



Перевірка програмою Strike Plagiarism

Звіт подібності

https://strikeplagiarism.com/ua_report/report.html

https://strikeplagiarism.com/ua_report/report.html


Unicheck

Огляд звіту перевірки

https://www.youtube.com/watch?v=qnE5HMVZb8E

Як перевірити текст

https://www.youtube.com/watch?v=9wimdnmujLk

Який відсоток схожості можна вважати допустимим для 
академічних робіт?

https://unicheck.com/ua/blog/yakyj-vidsotok-shozhosti-mozhna-
vvazhaty-dopustymym-dlya-akademichnyh-robit

Strike Plagiarism

Посилання на вебінари

https://www.facebook.com/strikeplag/videos/?ref=page_internal

Корисні посилання

https://www.youtube.com/watch?v=qnE5HMVZb8E
https://www.youtube.com/watch?v=9wimdnmujLk
https://unicheck.com/ua/blog/yakyj-vidsotok-shozhosti-mozhna-vvazhaty-dopustymym-dlya-akademichnyh-robit
https://www.facebook.com/strikeplag/videos/?ref=page_internal


Дякую за увагу!

Ростовцева Тамара Василівна,

Завідувач відділу інформаційних технологій 

бібліотеки
t.rostovtseva@kubg.edu.ua


