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Основні
поняття та
визначенння

Автор – фізична особа, творчою
працею якої створено твір.

Твір – інформація, як результат
наукової чи навчально-методичної
діяльності конкретної особи (чи у
співавторстві), представлена на
паперових носіях або в електронному
вигляді у мережі Інтернет

Цитата – порівняно короткий уривок з
літературного, наукового чи будь-якого
іншого опублікованого твору, який
використовується, з обов'язковим
посиланням на його автора і джерело
цитування, іншою особою у своєму творі
з метою зробити зрозумілішими свої
твердження або для посилання на
погляди іншого автора в автентичному
формулюванні.

Оприлюднення твору – здійснена за
згодою автора чи іншого суб'єкта
авторського права і (або) суміжних прав
дія, що вперше робить твір
доступним для публіки



Основні
поняття та
визначенння

Плагіат – оприлюднення
(опублікування), повністю або
частково, чужого твору під іменем
особи, яка не є автором цього твору.

Академічний плагіат – оприлюднення у
письмовій або електронній
формі (частково або повністю)
наукових результатів, отриманих та
оприлюднених іншими особами, як
результатів власного дослідження
та/або відтворення опублікованих
текстів інших авторів без відповідного
посилання.

Самоплагіат – оприлюднення
(частково або повністю) власних
раніше опублікованих наукових
результатів як нових наукових
результатів.

Показник оригінальності твору –
кількісний показник, виражений у
відсотках, який відображає
співвідношення авторського тексту до
загального обсягу твору.



видання виконаної
іншим автором роботи
за свою без внесення в
неї жодних змін;

внесення незначних
правок у
скопійований
матеріал
(переформулювання
речень, зміна
порядку слів у них
тощо) та без
належного
оформлення
цитування;

копіювання значної
частини чужої роботи в
свою, як в оригіналі
так і у перекладі, без
внесення в запозичене
жодних змін та
належного
оформлення цитування

представлення суміші
власних і запозичених
аргументів без
належного
цитування;

парафраза – переказ
своїми словами чужих
думок, ідей або тексту.

Різновиди плагіату
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компіляція – створення
значного масиву тексту
без поглибленого
вивчення проблеми
шляхом копіювання тексту
із низки джерел без
внесення
в нього правок, з
посиланням на авторів та
«маскуванням» шляхом
написання перехідних
речень між скопійованими
частинами тексту.
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ПЕРЕЛІК РОБІТ ТА
ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ
НА АКАДЕМІЧНИЙ
ПЛАГІАТ

Які студентські роботи підлягають перевірці?

Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої
освіти ОС «магістр». 
З метою підвищення якості
навчального процесу рекомендується
перевіряти інші письмові студентські
роботи (курсові роботи/проекти,
реферати, контрольні тощо) та
кваліфікаційні роботи здобувачів вищої
освіти ОС «бакалавр», а також
дистанційні курси.



ПЕРЕЛІК РОБІТ ТА
ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ
НА АКАДЕМІЧНИЙ
ПЛАГІАТ

Коли і як відбувається перевірка?

Вона здійснюється на етапі
представлення матеріалів робіт для розгляду
на засіданні кафедри. Автори твору, не
пізніше ніж за 2 тижні до оприлюднення,
подають роботи в електронному
вигляді у форматі *.doc відповідним
уповноваженим особам, які здійснюють
перевірку на академічний плагіат і надають
науковому керівникові експертний висновок 
 разом із загальним звітом оригінальності,
який формується системою перевірки. 
Сама перевірка проводиться з використанням
програмно-технічних засобів за допомогою
однієї або декількох програм, на які
Університет має ліцензії або угоду на
використання.



ПЕРЕЛІК РОБІТ ТА
ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ
НА АКАДЕМІЧНИЙ
ПЛАГІАТ

Що таке оригінальність і які запозичення вважають правомірними?

Критерієм оригінальності творів
використовується показник рівня оригінальності
тексту у відсотках, отриманих за допомогою
програмно-технічних засобів перевірки на
плагіат. 
Виявлені у тексті твору запозичення вважаються
правомірними, якщо вони є усталеними
словосполученнями, що характерні для певної
сфери знань; власними назвами –
індивідуальними найменуваннями окремих
одиничних об’єктів, у т.ч. найменуваннями
установ, назвами праць, які досліджувалися у
творі; бібліографічними посиланнями на
джерела; належним чином оформленими
цитуванням або самоцитуванням.



У разі незгоди з результатами перевірки автори роботи мають право подати апеляцію. Студенти
можуть подати апеляцію на ім’я декана/директора відповідного факультету чи інституту. У цьому
випадку за його дорученням створюється комісія для розгляду апеляції, яка повинна розглянути

апеляційну заяву у дводенний термін після створення комісії. До її складу обов’язково залучається
представник органу студентського самоврядування. 

Про дату, місце та час проведення засідання апеляційної комісії заявника попереджають за
допомогою наявних засобів зв’язку щонайменше за 24 год. Якщо заявник не з’явився на засідання

комісії, його апеляція не розглядається. 
За результатами засідання апеляційна комісія формує остаточний експертний висновок, який

підписує голова апеляційної комісії, її члени та заявник.

Апеляція



щодо попередження академічного плагіату 
Заходи

Профілактика академічного плагіату в навчальних
роботах, наукових та навчально-методичних працях
полягає у:

1) ознайомленні осіб, які виконують відповідні роботи, 
з правилами наукової етики та нормами цього
Положення;
2)проведенні самостійної перевірки авторами своїх
робіт, які вони подають до опублікування чи захисту, на
оригінальність із використанням відповідних
програмно-технічних засобів до подачі на перевірку
уповноваженій особі;

3)підвищенні відповідальності авторів, а також осіб,
які залучаються до рецензування наукових та
навчально-методичних праць і керівництва освітньо-
кваліфікаційними і науковими роботами студентів за
дотримання норм належного цитування і правил
наукової етики; 

4)проведенні консультаційно-інформаційних занять з
питань академічної доброчесності для студентів
університету.



Відповідальність
за академічний

плагіат

для студентів

Встановлення відповідальною особою чи
апеляційною комісією
факту неприйнятної оригінальності твору
є підставою для відмови у наданні
рекомендації для друку або захисту.

Низький відсоток оригінальності робіт
здобувачів вищої освіти є підставою для
недопущення до захисту та відправку
матеріалів на доопрацювання або
отримання нового варіанта завдання.

За порушення академічної доброчесності
освіти автор може бути
притягненений до відповідальності згідно
чинного законодавства.


