1. Загальні положення
1. Порядок перевірки наукових робіт на унікальність та виявлення
академічного плагіату (надалі - Порядок) розроблено на основі Конституції
України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про захист
суспільної моралі», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про
авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання
корупції», «Методичних рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки
принципів академічної доброчесності», «Рекомендацій для закладів вищої
освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення
академічної доброчесності», Статуту ВНЗ «Національна Академія управління»,
«Кодексу академічної доброчесності у ВНЗ «Національна академія управління»
та інших Положень та розпорядчих документів Академії, що мають за мету
забезпечення у ВНЗ «Національна академія управління» (надалі – Академія)
принципів академічної доброчесності та дотримання етики академічних
взаємовідносин.
2. Цей Порядок регламентує процедуру проведення перевірки наукових
робіт здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів
вищої освіти Академії на унікальність та виявлення академічного плагіату в
«Лабораторії антиплагіату» з використанням комп'ютерної програми для
пошуку плагіату в текстових документах «Plagiarism Detector» (надалі –
Програма).
3. Процедурі обов’язкової перевірки в «Лабораторії антиплагіату»
підлягають кваліфікаційні роботи здобувачів другого (магістерського) рівня
вищої освіти; процедурі вибіркової в «Лабораторії антиплагіату» перевірки
підлягають курсові роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти за поданням наукового керівника. Процедура перевірки рефератів, есе,
розрахункових та домашніх завдань, публікацій та інших видів робіт в
«Лабораторії антиплагіату» не є обов’язковою і може здійснюватися вибірково
за поданням будь-кого з учасників освітнього процесу.
4. Відмова здобувача вищої освіти (автора наукової роботи) надати наукову
роботу в електронному вигляді для перевірки на унікальність та виявлення
академічного плагіату передбачає академічну відповідальність за порушення
академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин відповідно до
«Кодексу академічної доброчесності ВНЗ «Національна академія управління»
та інших Положень та розпорядчих документів Академії.
2. Організація роботи «Лабораторії антиплагіату»
1. «Лабораторія антиплагіату» - підрозділ Академії, який функціонує у сфері
забезпечення якості вищої освіти, дотримання етики академічних
взаємовідносин та протидії використанню академічного плагіату в наукових
працях.
2. Призначенням «Лабораторії антиплагіату» є забезпечення процедури
технічної перевірки наукових робіт здобувачів вищої освіти та визначення
рівня унікальності тексту автоматичним способом та забезпечення належного
функціонування Програми.

3. Контактною особою між Академією, «Лабораторією антиплагіату» і
Програмою з усіх питань є Адміністратор «Лабораторії антиплагіату».
Обов'язки Адміністратора покладаються наказом ректора на одного з
працівників відділу внутрішнього забезпечення якості освіти.
4. Рішення щодо рівня унікальності наукової роботи, дотримання
здобувачем вищої освіти принципів академічної доброчесності, наявності чи
відсутності у ній академічного плагіату та дотримання етики академічних
взаємовідносин приймає Комісія з питань академічної доброчесності,
базуючись на звіті Програми. Наукові роботи у яких виявлено будь-яку форму
прояву академічної недоброчесності не можуть бути прийняті до розгляду та
подальшого захисту.
3. Завдання та обов'язки сторін
1. Завдання та обов’язки Академії полягають у забезпеченні дотримання
високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності Академії (освітній,
науковій, виховній тощо), утвердження академічних чеснот, дотримання етики
академічних взаємовідносин та запобігання порушення академічної
доброчесності.
Науково-педагогічні і педагогічні працівники Академії, зокрема наукові
керівники сприяють популяризації та поширенню серед здобувачів вищої
освіти принципів академічної доброчесності та етики академічних
взаємовідносин, зобов’язують здобувачів вищої освіти перевіряти у встановлені
строки наукові роботи на унікальність та за потреби сприяють їх
доопрацюванню.
2. Завданням «Лабораторії антиплагіату» є проведення технічної перевірки
наукових робіт здобувачів вищої освіти Академії. За допомогою Програми
визначається рівень унікальності тексту наукових робіт та ступінь запозичення
текстів, що містяться у відкритих базах даних та у мережі Інтернет.
Адміністратор «Лабораторії антиплагіату» здійснює координацію роботи з
перевірки наукових робіт на унікальність за відповідною процедурою.
3. Автор наукової роботи повинен здійснити попередню перевірку
наукової роботи на унікальність та наявність академічного плагіату перед її
поданням до «Лабораторії антиплагіату» скориставшись програмами
пропонованими
на
сайті
Академії:
https://nam.kiev.ua/akademichnadobrochesnist.html чи іншими зручними йому ресурсами.
4. За підготовку файлу наукової роботи, що підлягає перевірці в
«Лабораторії антиплагіату» відповідає автор наукової роботи. Формат файлу
повинен бути прийнятним для перевірки на унікальність (підтримуються
формати файлів .doc, .docx та .pdf, які не містять елементів захисту).
Автори наукових робіт (здобувачі вищої освіти усіх форм навчання) несуть
персональну відповідальність за своєчасне подання наукової роботи для
перевірки на унікальність Програмою за процедурою визначеному даним
Порядком.
5. Комісія з питань академічної доброчесності у межах своїх повноважень:
- розглядає подані «Лабораторією антиплагіату» звіти з перевірки наукових
робіт на унікальність за результатами технічної перевірки Програмою;

- визначає наявність чи відсутність будь-якої з форми проявів академічної
недоброчесності у науковій роботі здобувача вищої освіти;
- готує рішення, які подаються на затвердження ректору Академії.
4.Процедура проведення перевірки наукових робіт на унікальність у
«Лабораторії Антиплагіату»
Крок 1. Автор наукової роботи, в термін не пізніше 15 календарних днів
до визначеної дати подання наукової роботи на кафедру, готує та подає до
«Лабораторії антиплагіату» електронний файл наукової роботи у форматі,
прийнятному для перевірки тексту на унікальність. Разом з науковою роботою
здобувач вищої освіти подає до «Лабораторії антиплагіату» заяву за
встановленою формою (Додаток А), якою підтверджує факт відсутності в
науковій роботі запозичень, непідкріплених відповідними посиланнями та
заявляє про інформованість щодо можливих санкції у випадку виявлення
академічного плагіату. Відмова у підписанні заяви є підставою недопуску
наукової роботи до процедури перевірки.
Крок 2. «Лабораторія антиплагіату» здійснює перевірку наукових робіт за
такою процедурою:
- перевіряє файли наукових робіт за допомогою Програми.
- інформує автора наукової роботи про результати проведеної перевірки
шляхом передачі/надсилання отриманого звіту про результати перевірки
наукової роботи на унікальність.
- зберігає в електронному форматі розгорнуті результати перевірки
наукової роботи на унікальність за формою, що формує Програма.
- зберігає на паперових носіях звіти про результати перевірки де
міститься інформація про відсоток унікальності наукової роботи.
- передає до Комісії з питань академічної доброчесності копії звітів про
результати перевірки наукових робіт на унікальність.
Перевірка наукової роботи на унікальність здійснюється протягом не
більше 5 календарних днів з моменту подання автором наукової роботи до
«Лабораторії антиплагіату».
Крок 3. «Лабораторія антиплагіату» інформує автора наукової роботи про
результати перевірки наукової роботи на унікальність.
У випадку, якщо наукова робота має високий рівень унікальності тексту,
автору видається другий примірник звіту про результати перевірки на
унікальність. Цей звіт разом з паперовим варіантом наукової роботи автор
подає науковому керівнику.
У випадку, якщо наукова робота має задовільний, низький чи
неприйнятний рівні унікальності тексту вона повертається автору наукової
роботи на доопрацювання. Тривалість терміну доопрацювання має становити
не більше 5 календарних днів. Після доопрацювання наукова робота
відправляється на повторну перевірку.
Крок 4. На основі поданих «Лабораторією антиплагіату» звітів Комісія з
питань академічної доброчесності розглядає та аналізує виявлені Програмою в
наукових роботах текстові збіги. За результатами розгляду звітів по суті
готуються рішення, які подаються ректору Академії.

Крок 6. На підставі рекомендаційних рішень Комісії з питань академічної
доброчесності та наказів ректора формуються списки допущених/недопущених
до захисту наукових робіт та їх авторів.
5.Оцінка рівня унікальності наукової роботи та
виявлення академічного плагіату
1. Оцінка рівня унікальності наукової роботи та підтвердження чи
спростування виявлених текстових збігів здійснюється Комісією з питань
академічної доброчесності.
2. Допустимий
відсоток
рівня
унікальності
наукової
роботи
встановлюється лише як показник її відповідності кваліфікаційним вимогам
(зокрема, це може бути важливим для огляду джерельної бази, аналізу
законодавства тощо). В якості критерію визначення унікальності наукової
роботи використовується сума показників «оригінальність» (original) та
«цитування» (referenced) тексту. Правомірність перевищення показника
«плагіат» (рlagiarism) визначається Комісією з питань академічної
доброчесності.
3. Відсоток академічного плагіату у кваліфікаційних роботах здобувачів
вищої освіти усіх форм навчання дорівнює нулю.
4. Для наукових робіт здобувачів вищої освіти рекомендується наступна
шкала оцінювання рівня унікальності наукової роботи (таблиця 1).
Таблиця 1
Шкала оцінювання рівня унікальності наукових робіт
здобувачів вищої освіти
Для
Для курсових
наукових робіт
робіт першого
(магістерського) (бакалаврського)
рівня вищої освіти
рівня вищої
освіти (за
виключенням
кваліфікаційних
робіт

Для наукових
Рівень
рефератів,
унікальності
есе,
наукової
розрахункови
роботи
х та домашніх
завдань,
публікацій та
інших видів
робіт всіх
рівнів вищої
освіти

понад 90%

понад 80 %

Понад 70 %

від 80 % до
89%

від 70 % до 79%

від 60 % до
69%

Високий

Рекомендована дія

Наукова робота вважається
унікальною та не потребує
додаткових
дій
щодо
запобігання неправомірним
запозиченням.
Рекомендується до захисту.
Задовільний Наявні окремі ознаки
академічного плагіату. Слід
пересвідчитись у наявності
посилань на першоджерела
для цитованих фрагментів.
Наукова
робота
повертається автору на
доопрацювання
з
обов’язковою повторною

від 70% до 79% від 60 % до 69%

менше 69%

менше 59%

перевіркою
на
унікальність.
від 50 % до
Низький Наявні
виразні
ознаки
59%
академічного
плагіату.
Наукова
робота
повертається автору на
доопрацювання
з
обов’язковою повторною
перевіркою
на
унікальність.
менше 49% Неприйнятний Наявні
істотні
ознаки
плагіату. Наукова робота
до розгляду та захисту не
приймається.

4.Виявлені Програмою текстові збіги аналізуються Комісією з питань
академічної доброчесності на предмет їх ідентифікації як плагіату, помилок
цитування, загальновідомих знань тощо та не вважаються академічним
плагіатом, якщо вони є:
- власними назвами (індивідуальними найменуваннями окремих
одиничних об’єктів, у т.ч. найменуваннями установ, назвами праць, які
досліджувалися у науковій роботі, бібліографічними посиланнями на джерела
тощо);
- усталеними словосполученнями чи текстовими кліше, що характерні
для певної сфери знань;
- належним чином оформленим цитуванням;
- самоцитуванням (фрагментами тексту, що належать автору наукової
роботи, опубліковані або оприлюднені ним раніше);
- загальновідомими математичними формулами;
- цитатами
нормативно-правових
актів
та
усталеними
словосполученнями з офіційних джерел;
- інші види текстових та інших запозичень, які за рішенням Комісії
класифікуються як «інформаційний шум».
5.Рішення Комісії з питань академічної доброчесності мають бути
аргументованими і оформлені протоколом.
6. Порядок подання апеляції
1. У випадку незгоди зі звітом про результати перевірки наукової роботи
на унікальність та виявлення академічного плагіату, автор має право у
триденний термін з дати ознайомлення з результатами перевірки подати
письмову апеляційну заяву до Комісії з питань академічної доброчесності, яка
визначить подальшу процедуру розгляду апеляції у межах її повноважень.
2. У випадку незгоди з рішенням Комісії з питань академічної
доброчесності щодо факту академічного плагіату, автор має право у триденний
термін з дати ознайомлення з рішенням Комісії подати письмову апеляційну
заяву на ім’я ректора або першого проректора.

7. Основні терміни та визначення
Автор – здобувач вищої освіти, який своєю творчою працею створив
наукову роботу.
Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього
процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої)
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або
наукових (творчих) досягнень.
Академічний обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно
власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої
процесу.
Академічний плагіат − навмисне відтворення здобувачем вищої освіти у
письмовій або електронній формі чужого тексу, опублікованого на паперовому
або офіційно оприлюдненого на електронному носії, повністю або частково, під
своїм іменем без посилання на автора.
Академічне шахрайство - дії учасників освітнього процесу змістом яких є:
використання матеріальних наукових джерел без посилання на них; списування
та використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних
матеріалів або друкованих та технічних засобів; проходження процедур
контролю знань підставними особами; повторне використання раніше
виконаної іншою особою письмової роботи (лабораторної, контрольної,
індивідуальної, курсової, дипломної, тощо); повторна публікація своїх
наукових результатів.
Академічне хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього
процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг
матеріального або нематеріального характеру з метою отримання
неправомірної вигоди в освітньому процесі.
Інформаційний шум – несуттєва, вторинна, не релевантна інформація,
якою супроводжується або заміщується основне повідомлення.
Наукова робота – це самостійно виконане наукове дослідження певної
проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить
результат власного пошуку, власні висновки.
Неправомірна вигода – це грошові кошти або інше майно, переваги,
пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи
не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без
законних на те підстав.
Першоджерело – безпосереднє джерело певних відомостей або оригінальна
основоположна праця (опублікований текст інших авторів), що містить
первинну інформацію.
Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого
твору під іменем особи, яка не є автором цього твору (ст. 50 ЗУ «Про авторське
право і суміжні права»).
Протиставлення приватних інтересів інтересам Академії, педагогічної
та науково-педагогічної спільноти – наявність у особи приватного інтересу у
сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що
може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень,
або вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у
тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими
позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому
числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських,
політичних, релігійних чи інших організаціях.
Наукова робота - результату творчої діяльності автора у науковій сфері,
який представлений на паперових носіях та в електронному вигляді, у тому
числі в мережі Інтернет.
Унікальність - частина (%) тексту, що не має збігів з іншими публікаціями,
у співвідношенні до загального об’єму наукової роботи.
Цитата – порівняно короткий уривок з наукового чи будь-якого іншого
опублікованого твору, який використовується, з обов’язковим посиланням на
його автора і джерела цитування, іншою особою у своєму творі з метою
зробити зрозумілішими свої твердження або для посилання на погляди іншого
автора в автентичному формулюванні.

Додаток 1
ЗАЯВА
АВТОРА НАУКОВОЇ РОБОТИ
Я, ______________________ підтверджую, що моя ____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

робота

на

тему

(вид наукової роботи)

«_______________________________________________»,

виконана самостійно і без порушення норм законодавства України про
авторське право.
Наукова робота не містить академічного плагіату та оформлена з
відповідними посиланнями на першоджерела.
Я ознайомлений(-а) з «Кодексом академічної доброчесності у ВНЗ
«Національна академія управління» та іншими Положеннями та розпорядчими
документами Академії., згідно з якими нестиму академічну відповідальність у
випадку

порушення

академічної

доброчесності

та

етики

академічних

взаємовідносин.
Я даю дозвіл на розміщення паперової та електронної копії своєї роботи в
фондах кваліфікаційних робіт ВНЗ «Національна академія управління».

(Підпис)

(Дата)

