
 
 

Довідка 

про результати перевірки на академічний плагіат рукопису дисертації 

«Підвищення енергоефективності пересувних дизельних  

компресорних станцій нафтогазової галузі» 
 (назва дисертації) 

здобувача Гнип Марії Михайлівни, 
 (ПІБ здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії) 

поданої для проведення експертизи на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії  
 

На підставі звернення здобувача текст рукопису дисертації перевірено за допомогою 

Інтернет-сервісу Unicheck на основі відкритих Інтернет-ресурсів. Перевірку, результати якої 

зафіксовано 12.05.2020 р., виконав заступник директора НТБ з комп’ютеризації Костюк Л. З. 

Оригінальний звіт у електронній формі передано рецензентам 

д.т.н., проф. Копею Б. В., к.т.н., проф. Ляху М. М. 
(науковий ступінь, вчене звання, посада, ПІБ рецензентів) 

яким, відповідно до Положення «Про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії ІФНТУНГ» Вчена рада доручає подати висновок про наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Рецензенти проаналізували звіт 

НТБ у електронній формі та встановили, що з  текстових  співпадінь,  зазначених у наданому 

електронному звіті: 

- оригінальність поданого Здобувачем тексту рукопису дисертації становить 91,4 %; 

- частка подібності поданого Здобувачем тексту рукопису дисертації з текстами опублікованих 

(доступних у Інтернет-мережі) праць Здобувача становить 3,4 %, на які у тексті рукопису 

дисертації є посилання; 

- найбільша частка подібності з текстами опублікованих праць інших авторів (доступних у 

Інтернет-мережі) становить 0,35 %, 

- сумарна частка випадкових співпадінь поданого Здобувачем тексту рукопису дисертації із 

доступними у Інтернет-мережі матеріалами, які не є значущими щодо її змістового 

наповнення, становить 5,2 %, 

- оригінальність поданого Здобувачем тексту рукопису дисертації з врахуванням опублікованих 

(доступних у Інтернет-мережі) праць Здобувача становить 94,8 %. 

 

Інші факти, встановлені рецензентами у процесі перевірки:                  відсутні                 . 

 

 

Висновок: У результаті перевірки дисертації  

 «Підвищення енергоефективності пересувних дизельних компресорних  

станцій нафтогазової галузі» 
 (назва дисертації) 

здобувача Гнип Марії Михайлівни 
                                                               (ПІБ здобувача наукового ступеня) 

оригінальність поданого Здобувачем тексту рукопису дисертації з врахуванням опублікованих 

(доступних у Інтернет-мережі) праць Здобувача становить більше 90 %, в тексті дисертації 

академічного плагіату не виявлено. 
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