
















доброчесності у кваліфікаційній роботі здобувача вищої освіти після 

розміщення у репозитарії  

Відповідно статті 6 Закону України «Про вищу освіту» у разі виявлення 

у кваліфікаційній роботі фактів порушення здобувачем вищої освіти 

академічної доброчесності, зокрема академічного плагіату, фабрикації, 

фальсифікації, після розміщення у репозитарії, ХДУ має право скасувати 

рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної 

кваліфікації автору кваліфікаційної роботи. 

8. Процедура оскарження результатів перевірки на унікальність 

8.1. У випадку незгоди з результатами перевірки кваліфікаційної роботи 

(проєкту) на унікальність або експертним висновком про наявність плагіату, 

здобувач вищої освіти має право подати апеляційну заяву (у друкованій або 

електронній формі на корпоративну електронну адресу) секретарю комісії з 

питань академічної доброчесності на наступний робочий день після отримання 

інформації про недопуск його кваліфікаційної роботи (проєкту) до захисту. 

Апеляційна заява подається на ім’я голови комісії з питань академічної 

доброчесності (додаток Д). До складу апеляційної комісії обов’язково 

залучаються провідні вчені спеціальності, за якою написана кваліфікаційна 

робота (проєкт) та представник органу студентського самоврядування 

(парламенту університету). До складу апеляційної комісії не можуть входити 

(голосувати) особи, які мають конфлікт інтересів зі здобувачами, апеляційні 

заяви яких винесені на розгляд: 

-  має родинні або сімейні зв’язки зі здобувачами, які подають апеляційні 

заяви; 

-  має спільні наукові публікації зі здобувачами, які подають апеляційні заяви; 

- має особистий конфлікт зі здобувачами, які подають апеляційні заяви; 

- має наукове чи комерційне співробітництво зі здобувачами, які подають 

апеляційні заяви, що може вплинути на об’єктивність висновків або рішень. 

8.2. Про дату, місце та час проведення засідання апеляційної комісії 

заявника попереджають за допомогою наявних засобів зв’язку щонайменше за 

два робочі дні. Якщо заявник не з’явився на засідання комісії, то питання 

розглядається за його відсутності.  

8.3. Комісія з питань академічної доброчесності упродовж трьох 

робочих днів має надати йому/їй обґрунтоване рішення, оформлене 

відповідним протоколом. 

8.4. За результатами голосування членів комісії з питань академічної 

доброчесності простою більшістю голосів приймається рішення про 

допуск/недопуск здобувача вищої освіти до атестації за результатами 

технічної перевірки кваліфікаційної роботи. У разі однакової кількості голосів 

за допуск і недопуск вирішальне значення має голос голови комісії. Здобувач 

вищої освіти має право на повторний захист кваліфікаційної роботи на 

наступний навчальний рік за іншою темою, затвердженою наказом ректора 

ХДУ.  

8.5. За результатами засідання комісія з академічної доброчесності 

формує остаточний висновок, який підписує голова комісії з академічної 

доброчесності, її члени та заявник (за наявності). 

8.6. Апеляція може бути подана лише один раз. 












