
 



2) дослівне копіювання фрагментів тексту (від фрази до набору речень) 

без належного оформлення цитування;  

3) внесення незначних правок у скопійований матеріал 

(переформулювання речень, зміна порядку слів в них тощо) та без належного 

оформлення цитування; 

4) парафраза – переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту; 

сутність парафрази полягає в заміні слів (знаків), фразеологічних оборотів 

або пропозицій при використанні будь-якої авторської наукової праці 

(збереженої на електронних або паперових носіях, у тому числі розміщеної в 

мережі Інтернет).  

1.3. Система запобігання та виявлення академічного плагіату є 

складовою системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти.  

1.4. Система запобігання та виявлення академічного плагіату включає 

процедури та заходи: 

а) із формування етосу, який не сприймає академічну нечесність;  

б) створення умов, що унеможливлюють академічний плагіат;  

в) виявлення академічного плагіату в наукових статтях, монографіях, 

дисертаціях, підручниках, навчальних виданнях;  

г) притягнення до відповідальності за академічний плагіат. 

1.5. Система запобігання та виявлення академічного плагіату 

розповсюджується на наукові та навчальні праці науково-педагогічних, 

наукових та інших працівників університету, докторантів, аспірантів, осіб, 

прикріплених до аспірантури з метою здобуття ступеня доктора філософії 

(кандидата наук) поза аспірантурою та студентів.  

 

2. Заходи із формування етосу, що не сприймає академічну нечесність 

2.1. Формування, видання та розповсюдження методичних матеріалів із 

визначенням вимог щодо належного оформлення посилань на використані у 

наукових і навчальних працях матеріали.  

2.2. Ознайомлення науково-педагогічних, наукових та інших 

працівників університету, осіб, які навчаються з цим Положенням та іншими 

документами, що унормовують запобігання академічного плагіату та 

встановлюють відповідальність за академічний плагіат.  

2.3. Введення до освітніх програм і навчальних планів підготовки 

фахівців з вищою освітою навчальних дисциплін, що забезпечують 

формування загальних компетентностей з дотримування етичних норм і 

принципів, коректного менеджменту інформації при роботі з первинними та 

вторинними інформаційними ресурсами та об'єктами інтелектуальної 

власності.  

2.4. Сприяння органам студентського самоврядування, науковому 

товариству студентів, аспірантів і молодих учених в інформуванні осіб, які 

навчаються, про правила наукової етики.  



2.5. Введення до виховної роботи факультетів, кафедр, центрів заходів 

із формування у здобувачів вищої освіти етичних норм, що унеможливлюють 

академічний плагіат. 

 

3. Запобігання академічного плагіату 

3.1. Заходи, спрямовані на виявлення плагіату при підготовці та 

оприлюдненні наукових творів (окрім дисертацій та фахових видань 

університету) та навчальних видань: 

3.1.1. Усі підготовлені до друку наукові твори та навчальні видання 

розглядаються на засіданнях (наукових семінарах) кафедр, інших 

структурних підрозділів, в яких працюють автори творів. 

3.1.2. При рекомендації твору до друку твір має бути перевірений на 

відсутність академічного плагіату. 

3.1.3. Висновок про невиявлення академічного плагіату у творі 

вноситься до рішення, ухваленого засіданням (науковим семінаром). 

3.1.4. За об’єктивність висновку про невиявлення академічного 

плагіату відповідальність несе керівник структурного підрозділу. 

3.2. Заходи, спрямовані на виявлення плагіату при підготовці та 

оприлюдненні наукових періодичних видань університету:  

3.2.1. Перед поданням на розгляд Вченої ради редакційна колегія 

перевіряє прийняті до опублікування статті на відсутність академічного 

плагіату, про що складається довідка, яку підписує головний 

(відповідальний) редактор видання. 

3.2.2. За об’єктивність висновку про невиявлення академічного 

плагіату відповідальність несе головний (відповідальний) редактор видання. 

3.3. Заходи, спрямовані на виявлення плагіату при рекомендації до 

захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів: 

3.3.1. При розгляді дисертації, виконаної в університеті, на науковому 

семінарі (міжкафедральному семінарі) проводиться перевірка дисертації та 

автореферату на відсутність академічного плагіату. 

3.3.2. Висновок про невиявлення академічного плагіату в дисертації, 

виконаної в університеті, та її авторефераті вноситься до рішення, 

ухваленого науковим семінаром. 

3.3.3. За об’єктивність висновку про невиявлення академічного 

плагіату в дисертації, виконаної в університеті, відповідальність несе 

керівник структурного підрозділу.  

 

4. Виявлення академічного плагіату та  

відповідальність за академічний плагіат 

4.1. Особа, яка виявила академічний плагіат у науковій чи навчальній 

праці або дисертації працівника, здобувача вищої освіти університету чи в 

дисертації, поданій до захисту в спеціалізовану Вчену раду, має право 

звернутися до Вченої ради університету з письмовою заявою.  

4.2. Заява щодо виявлення академічного плагіату розглядається на 

засіданні Науково-методичної ради, яка приймає відповідний висновок.  



4.3. Науково-методична рада університету може розглядати питання 

щодо наявності академічного плагіату в наукових та навчальних працях 

науково-педагогічних, наукових та інших працівників університету, 

дисертаціях та авторефератах за власної ініціативи.  

4.4. Відповідальність науково-педагогічних, наукових та інших 

працівників університету за академічний плагіат визначається їхніми 

посадовими інструкціями та Правилами внутрішнього розпорядку.  

 

5. Технічна підтримка перевірки наукових та навчальних праць на  

наявність академічного плагіату 

Для технічної підтримки перевірки наукових та навчальних праць на 

наявність академічного плагіату на офіційному сайті університету 

розміщується посилання на сервіси з перевірки наукових праць на наявність 

плагіату.  

 

 

 


