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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату 

(далі – Положення) в Чемеровецькому медичному фаховому коледжі (далі – 

Коледж) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про 

фахову 

передвищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про 

авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання 

корупції», Цивільного кодексу України, Кодексу академічної доброчесності, 

Статуту Коледжу, з урахуванням рекомендацій для закладів вищої освіти 

щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення 

академічної доброчесності, затверджених рішенням Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року протокол №11, з 

метою запобігання плагіату в наукових, навчально-методичних і навчальних 

творах педагогічних працівників Коледжу, здобувачів освіти. 

Академічний плагіат розглядається як один із видів порушень 

академічної доброчесності згідно з статтею 42 Закону України «Про освіту». 

1.2. Положення є складовою системи внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості освіти.  

1.3. Положення спрямоване на формування академічної етики та поваги 

до інтелектуальних надбань і покликане сприяти впровадженню практики 

належного цитування через визначення поняття та форм плагіату, методів 

запобігання його поширенню, процедури розгляду та фіксування фактів 

плагіату, а також формалізації можливих наслідків його вчинення у межах 

Коледжу. 

1.4. Положення 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, підручниках, 

навчальних виданнях;  

г) притягнення до відповідальності за академічний плагіат.  

1.5. Положення розповсюджується на навчально-методичні роботи 

педагогічних працівників Коледжу та здобувачів освіти. 
 

2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
 

2.1. У даному Положенні використовуються терміни у таких значеннях: 

2.1.1. автор – фізична особа, творчою працею якої створено твір;  

2.1.2. академічний плагіат – оприлюднення у письмовій або 

електронній формі (частково або повністю) науково-пошукових та 

дослідницьких результатів, отриманих та оприлюднених іншими особами, як 

результатів власного дослідження або відтворення опублікованих текстів 

інших авторів без відповідного посилання;  

2.1.3. академічний текст – авторський твір наукового, навчального 

характеру у формі  атестаційної роботи , наукової статті, звіту у сфері 



наукової і науково-технічної діяльності, навчального посібника, науково-

дослідницьких, творчо – пошукових  та навчально - методичних роботах;  

2.1.4. звіт подібності – документ, що містить інформацію про текстові 

запозичення, знайдені в аналізованому документі/творі/роботі, та джерела 

таких запозичень, який генерується автоматично системою виявлення 

збігів/ідентичності/схожості на основі порівняння авторського тексту із 

базами внутрішньої бібліотеки системи, базою академічних текстів Коледжу, 

відкритими інтернет-джерелами;  

2.1.5. плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, 

чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;  

2.1.6. Види плагіату: 

  копіювання чужої роботи (як без, так і з відома автора) та 

оприлюднення її під своїм іменем; 

  представлення суміші власних та запозичених в інших аргументів без 

належного цитування джерел; 

  перефразування чужої роботи без належно оформленого посилання 

на оригінального автора або видавця; 

  фальсифікація (вигадування тих чи інших, наприклад, статистичних 

показників з подальшим вказуванням їх у якості власної роботи); 

  реплікація (процес копіювання даних з одного джерела на багато 

інших і навпаки, тобто своєрідне «тиражування» інформації без 

дозволу автора), а також републікація (повторне або багаторазове 

обнародування в іншому джерелі чужої інформації за справжнім 

підписом автора й посиланням на джерело); 

  рерайт (додавання до чужого матеріалу без дозволу автора додаткової 

інформації, з переробкою раніше обнародуваного матеріалу і заміною 

слів та виразів); 

  компіляція (укладання з кількох чужих матеріалів свого, та 

редагування без дозволу – смислова, стилістична, граматична правка й 

скорочення чужого матеріалу). 

2.1.6. система виявлення збігів/ідентичності/схожості (далі – 

Система) – це програмно-апаратний комплекс для порівняльного аналізу 

текстових документів на предмет наявності збігів/ідентичності/схожості 

порівняно із текстами, що розміщені в інтернеті, репозитаріях, базах даних та 

ін. 

2.1.7. 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 чи оприлюднена на 

офіційних веб-сайтах Коледжу (монографія, посібник, навчальне видання, 

стаття, препринт, автореферат, рукопис дисертації, атестаційна робота, 

тощо); 

2.1.8. цитата – порівняно короткий уривок з 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;  

2.1.9. унікальність твору (роботи, матеріалу) – співвідношення (у 

відсотках) матеріалу, що не має збігів з іншими публікаціями, до загального 

об’єму матеріалу. 
 

3. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОМУ ПЛАГІАТУ 
 

3.1. Запобігання плагіату в академічному середовищі Коледжу 

здійснюється шляхом проведення комплексу заходів, які полягають у:  
3.1.1. інформуванні здобувачів освіти та працівників про необхідність 

дотримання Кодексу честі Коледжу, академічної етики та підвищення 

відповідальності за дотриманням правил цитування та посилання;  

3.1.2. запровадженні в Коледжі спеціальних занять (семінарів) з основ 

ділової мови та академічного письма для здобувачів освіти та педагогічних 

працівників;  

3.1.3. формуванні викладачами завдань в межах освітнього процесу з 

використанням інновацій, що сприяють розвитку творчого підходу 

здобувачів освіти до їх виконання; 

3.1.4. організації заходів з популяризації основ інформаційної культури 

та академічної доброчесності зокрема; 

3.1.5. створенні та розповсюдженні рекомендацій щодо належного 

оформлення посилань на використані джерела;  

3.1.6. перевірці академічних текстів на плагіат;  

3.1.7. оприлюднення цього Положення на офіційному веб-сайті 

Коледжу.  

3.2 . Голови ПЦК Коледжу повинні довести зміст цього Положення до 

відома педагогічних працівників та здобувачів освіти, контролювати та 

попереджувати факти академічного плагіату. 
 

4. АКАДЕМІЧНІ ТЕКСТИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВІЙ 

ПЕРЕВІРЦІ НА ПЛАГІАТ 
 

4.1. Перевірці на академічний плагіат підлягають:  

  навчальні роботи здобувачів освіти (проєкти, реферати, інші 

індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ) тощо; 

  навчально-методичні праці (підручники, навчальні посібники та інші 

роботи, що вимагають рекомендації методичної ради Коледжу до 

видання;  

  рукописи статей, тези доповідей (конференцій, семінарів). 

4.2. Безпосередню перевірку, зазначених у п. 4.1. матеріалів, за 

відповідним дорученням заступника директора з навчальної роботи здійснює 

Комісія з питань дотримання академічної доброчесності щодо виявлення та 

запобігання академічного плагіату в Коледжі. Для перевірки матеріалів на 

ім’я заступника директора з навчальної роботи подається заява відповідного 

зразка (Додаток 1) 



4.3. Перевірка зазначених у п. 4.1. матеріалів проводиться згідно з 

інструкцією (Додаток 2) за допомогою одного або декількох 

програмнотехнічних засобів з визначенням унікальності роботи. При цьому 

використовується така орієнтовна шкала (у відсотках до загального об'єму 

матеріалу):  

- висока унікальність – 90-100%, робота допускається до опублікування; 

- середня унікальність – 70-89,9%, робота допускається до 

опублікування; 

- низька унікальність – 50,9 – 69,9%, робота потребує доопрацювання та 

повторної перевірки;  

- дуже низька унікальність – 50,0% і нижче, робота відхиляється без 

права подальшого розгляду.  

4.4. Для підвищення об'єктивності перевірки унікальності роботи 

застосовується принаймні дві програми пошуку і виявлення плагіату. 

Залежно від поставленого завдання особа, яка здійснює перевірку, 

самостійно обирає програму, функціональні можливості якої в максимальній 

мірі задовольняють поставленому завданню.  

4.5. Результати перевірки на академічний плагіат оформлюються 

експертним висновком про перевірку на наявність академічного плагіату 

(Додаток 3 до Положення) з подальшим допуском матеріалів до друку, 

відправку матеріалів на доопрацювання або відхилення без права подальшого 

розгляду.  

4.6. Особа, яка виявила академічний плагіат (компіляцію) у творах, що є 

навчально-методичними роботами (підручник, навчальний посібник, стаття, 

тези) службовою запискою повідомляє про це заступника директора з 

навчальної роботи в Коледжі.  

4.8. Викладач, який виявив академічний плагіат (компіляцію) у творах 

студентів (стаття, тези, реферат, тощо) попереджає про це їх.  
 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ 
 

5.1. Відповідальність за виявлення академічного плагіату під час 

здійснення освітньої, наукової та іншої діяльності покладається на здобувачів 

освіти та викладачів Коледжу. 

5.2. Педагогічні працівники, які публікують навчальні та навчально-

методичні праці, несуть особисту відповідальність: 

- за коректну роботу із джерелами інформації; 

- за дотримання вимог наукової етики та поваги до інтелектуальних 

надбань; 

- за порушення загальноприйнятих правил цитування. 

5.3. Виявлення академічного плагіату здобувачами освіти під час 

здійснення освітньої, науково-пошукової та іншої діяльності здійснюється 

викладачами (в межах дисциплін, які вони викладають) . 

5.4. Виявлення академічного плагіату у процесі участі здобувачів освіти 

в олімпіадах, конкурсах, інтелектуальних змаганнях здійснюється членами 

журі, які призначені відповідно до наказу директора Коледжу. 



5.5. Факти виявлення академічного плагіату педагогічними 

працівниками Коледжу виявляються адміністрацією Коледжу, директором, 

його заступниками, завідувачами відділень. 

5.6. Рішення щодо академічної відповідальності за виявлення фактів 

академічного плагіату приймається адміністрацією Коледжу або Комісією з 

питань академічної доброчесності, етики та управління конфліктами. 
 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

6.1. Положення набуває чинності (на підставі рішення Педагогічної 

ради) з моменту введення його в дію наказом директора Коледжу.  

6.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом 

директора за рішенням Педагогічної Ради Коледжу. У такому ж порядку 

Положення скасовується.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

 

 Заступнику директора з  

навчальної роботи  

_______________ 

(посада, місце роботи / навчання 

 студенти вказують відділення, курс, групу)  

ПІП 
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу перевірити мою роботу (реферат, стаття, посібник, методичні 

рекомендації тощо……) на тему (назва роботи) на наявність академічного 

плагіату. Всі запозичення з друкованих та електронних джерел мають 

відповідні посилання. Я ознайомлений(а) з діючим Положенням про 

запобігання та виявлення академічного плагіату в Коледжі, згідно з яким 

виявлення плагіату є підставою для відмови в допуску моєї роботи до друку 

та застосуванні дисциплінарних заходів.  

Додаток: електронний варіант роботи додається. 

 

 

 

 

 Дата                                                  Підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 2 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

щодо порядку подання робіт для перевірки на академічний плагіат 

 

 

Для реалізації положення про виявлення та запобігання академічного 

плагіату в Коледжі:  

 

1. Здобувач освіти, працівник Коледжу подає заяву (Додаток 1) та письмову 

роботу в електронному вигляді (див. п. 4.4 Положення) Комісії з питань 

академічної доброчесності (виявлення та запобігання академічного плагіату). 

 

 2. Упродовж 10 днів з дня подачі матеріалів відбувається перевірка роботи. 

Результати перевірки оформляються у вигляді «Експертний висновок про 

перевірку на наявність академічного плагіату» і видаються автору. 

 

 3. Експертний висновок про перевірку на наявність академічного плагіату є 

підставою про допуск письмової роботи (методичних рекомендацій, 

посібника, підручника ) до друку або доопрацювання.  

 

4. Допуск до перегляду результатів перевірки усіх письмових робіт мають: 

директор, заступники директора, методист, голова Комісії, відповідальний за 

перевірку на антиплагіат. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 3  
 

 

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 

про перевірку на наявність академічного плагіату 

 

 Комісія з питань дотримання академічної доброчесності (виявлення та 

запобігання академічного плагіату) в Коледжі, створена наказом директора 

від _________ 2019 року № ____, перевіривши роботу ПІП автора на тему: 

«______________________», прийшла до наступного висновку: 

_______________________________ станом на _______________. 

 

 

 

 (дата перевірки роботи)  

 

 

 

 

Голова Комісії 


