
Розпорядження №14 

по юридичному факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича від 11 листопада 2019 р. 

«Про порядок допуску дипломних робіт магістрів денної та заочної форм навчання 
юридичного факультету університету до їх прилюдного захисту» 

З метою впорядкування процедур попереднього розгляду дипломних робіт магістрів 

випускного курсу денної і заочної форм навчання юридичного факультету університету, 

забезпечення однакових вимог кафедр факультету до усіх студентів, а також здійснення 

якісного превентивного контролю на відсутність або наявність плагіату у кваліфікаційних 

роботах магістрів за допомогою спеціального програмного забезпечення університету 

Unichek випусковим кафедрам факультету вжити наступних заходів: 

1. Попередній захист дипломних робіт магістрів-заочників провести не пізніше 2 

грудня 2019 р. Обов’язок поінформувати студентів-заочників про вищезазначене покладаю 

на лаборанта Березовську Інну. 

2. Попередній захист дипломних робіт магістрів денної форми навчання провести не 

пізніше 9-10 грудня 2019 р. Інформування студентів про це забезпечується у формі 

оприлюднення даного розпорядження на студентській дошці оголошень юридичного 

факультету та на сайті факультету.   

3. Завідувачам випускових кафедр та науковим керівникам магістрів рекомендувати 

до захисту тільки ті кваліфікаційні роботи, питома вага оригінальності яких не менша 70 %. 

4. Крайньою датою подання магістрами дипломних робіт на відповідні кафедри після 

їх додаткового доопрацювання за результатами попереднього захисту є 20 грудня 2019 р. 

Кваліфікаційні роботи магістрів, що можуть подаватися на кафедри у пізніші терміни, не 

можуть бути рекомендовані до захисту у 2019/2020 навчальному році, оскільки це 

унеможливить їх якісний розгляд та створить умови для можливих зловживань як з боку 

студентів, так і з боку викладачів факультету. 

5. Враховуючи лімітовані фінансові можливості університету, лімітовано обсяг 

сторінок, виділених на перевірку дипломних робіт магістрів на предмет дотримання ними 

академічної доброчесності. Усім кафедрам факультету здійснювати таку перевірку за 

відповідною університетською програмою Unichek, як правило, не більше одного разу, а як 

виняток – не більше двох разів. Недотримання цих застережень призведе до надання 

суттєвих переваг одним студентам у порівнянні з іншими, що само по собі стане 

порушенням академічної доброчесності з боку відповідних кафедр. 

 

Декан юридичного факультету, 
професор                                                                                                   П.Пацурківський 
11 листопада 2019 року 


