
 



 
1. Базу робіт формують відповідальні особи кафедр Університету призначені 

наказом ректора в  програмно-технічній системі “Unplag.com” . 

2. Робота подається у повному обсязі, починаючи з титульного аркушу і 

включно з додатками. 

3. Відповідальний завантажує, подані у таких форматах електронних 

документів: 

- відкритий формат документів для офісних застосунків OpenDocument 

(за міжнародним стандартом ISO/ІКС 26300:2006), в тому числі: *.odt, *.ods, 

*.odp; 

- *.rtf (Rich Text Format); 

- *.doc (Word 97 - Word 2003); 

- *.docx (Word 2007). 

4. Назва файлів записується як назва кафедри (Додаток 1), рік захисту, 

число, яке відповідає порядковому номеру роботи (трьома цифрами)  в 

загальному списку по кафедрі, рівень освіти (b-бакалавр, s-спеціаліст, m- 

магістр) (Приклад: upm_2017b_001). 

5. Відповідальний за формування бази перевіряє повноту представлення 

робіт в базі відповідно до графіку захисту кваліфікаційних робіт згідно списку 

студентів, що захищалися в поточному році.  

6. Відповідальний здійснює перевірку робіт в програмно-технічній системі 

“Unplag.com” і надає звіт по результатам перевірки в триденний термін після 

закінчення захисту робіт на кафедрі за формою (Додаток 2). 

7. В разі виявлення за результатами перевірки недостатності представлення 

інформації кафедрами (неповне надання роботи або відсутність роботи 

студента, що захищався) відповідальність несе завідувач кафедри. 

8. Всі роботи на кінець навчального року передаються до цифрового 

репозитарію Університету. 

 

Заст. директора  

НН ІПКВК         Н.Ю. Мущинська 



Додаток 1 

Назва випускової кафедри (код) 

 
Інженерних 

мереж та екології 
міст 

Менеджменту Будівельний Електропостача
ння і освітлення 

міст 

Транспортних 
систем та 

технологій 

Архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва 

Економіки та 
підприємництва 

Післядип 
ломної 

освіти та 
заочного 
навчання 

Експлуатації 
газових і теплових 

систем 
(egts) 

Менеджменту і 
адмініструван 

ня 
(mia) 

 
Земельного 

адмініструванн
я та 

геоінформацій
них систем 

(zags) 

Систем 
електропос 
тачання та 
електроспо 

живання міст 
(seem) 

 
Транспортних 

систем і 
логістики 

(tsl) 

Архітектури 
будівель і 
споруд та 
дизайну 

архітектурного 
середовища 

(abis) 

Економіки 
підприємств, 

бізнес- 
адміністрування 
та регіонального 

розвитку 
(epba) 

Економіки 
підприємств 

міського 
господарств

а 
(ep) 

 
Інженерної 

екології міст 
 (iem) 

Туризму і 
готельного 

господарства 
(tgg) 

Механіки 
ґрунтів, 

фундаментів та 
інженерної 

геології 
(mg) 

 
Світлотехніки і 
джерел світла 

(sds) 

 
Електричного 

транспорту 
(et) 

 
Лісове та садово-

паркове 
господарство  

(lsp) 
 

Фінансово- 
економічної 

безпеки,обліку і 
аудиту 
(feb) 

Водопостачання, 
водовідведення і 

очищення вод 
(vv) 

Управління 
проектами в 

міському 
господарстві і 
будівництві 

(upm) 

Будівельних 
конструкцій 

(bk) 
 

Охорони праці 
та безпеки 

життєдіяльності 
(opbg) 

 
Містобудування 

(ud) 
 

 

Прикладної 
математики і 

інформаційних 
технологій 

(pmit) 

Технології 
будівельного 
виробництва і 
будівельних 
матеріалів 

(tbv) 

  

 
Міського 

будівництва 
(mb) 

 

 

 



Додаток 2 
 

 
Результати перевірки кваліфікаційних робіт бакалаврів 

 (спеціалістів, магістрів)  спеціальності (напряму підготовки) 
___________20__р. випуску кафедри _________ 

                                            (назва кафедри) 

 

ПІБ студента ПІБ 
керівника 

Тема роботи Код роботи Оригінальний 
текст, %  

     
     

 
 

 


