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Проблема ознайомлення з поняттям 
академічний плагіат



Статистика академічного плагіату в Україні



Плагіат як форма академічного 
шахрайства

• Понад 90% студентів використовує плагіат в тій чи іншій формі;

• Знання про те, що їхні дії є плагіатом, майже не спиняє студентів від 
використання плагіату в своєму навчанні;

• Академічне середовище є толерантним до плагіату, більш толерантним, 
ніж до інших форм академічного шахрайства;

• На сьогодні не існує правових механізмів урегулювання практик 
використовування студентами плагіату. Ці норми досить розмито 
прописані в університетських Положеннях. Єдині санкції, що загрожують 
сучасному плагіатчику – низькі бали або їх відсутність за недопуск до 
сесії;

• Наявних інституційних норм контролю недостатньо для регулювання 
будь-яких форм академічного шахрайства, насамперед плагіату. 



Основні чинники поширення плагіату в студентському середовищі: 
з точки зору студентів

• Необхідність виконання великого обсягу письмових робіт протягом 
навчального семестру/року;

• Повторюваність/неактуальність тем письмових робіт/розрив між темами та 
сучасними/актуальними/цікавими потребами;

• Відсутність практичного застосування (перспективи застосування) результатів 
робіт;робіт;

• Відчутність розуміння необхідності та мети написання письмових робіт (не 
профільні, нецікаві, застарілі предмети);

• Ставлення викладачів до плагіату (нейтральне або відверто потурання);

• Низький рівень професіоналізму, мотивації та зацікавленості викладачів;

• Відсутність чітких та універсальних норм, щодо оцінки оригінальності текстів, 
а також її зв’язку з оцінкою письмової роботи.



Впровадження процедур перевірки 
на академічний плагіат

Для чого нам потрібна система виявлення
подібностей?

• Перевірка заради перевірки? 

• Отримати коректний результат? 

• Покращити якість академічних робіт? 

• Сприяти академічній доброчесності? 

• Забезпечити якість наукових праць? 

• Захистити авторські права? 

• Зайняти персонал?



Попередження академічного плагіату 

• інформування здобувачів вищої освіти, викладачів та науковців про 
необхідність дотримання правил «Кодексу корпоративної культури НАУ», 
правил академічної етики та підвищення відповідальності за дотриманням
норм цитування; 

• розповсюдження методичних матеріалів з уніфікованим визначенням вимог
щодо належного оформлення посилань на використані у письмових роботах 
матеріали;

• організація бібліотечно-інформаційного центру заходів з популяризації основ • організація бібліотечно-інформаційного центру заходів з популяризації основ 
інформаційної культури;

• запровадження в рамках відповідних дисциплін («Введення в спеціальність», 
«Основи наукових досліджень» тощо) вивчення вимог коректного
використання інформації з інших джерел та правил опису джерел та 
оформлення цитувань;

• формування завдань для навчальних робіт з використанням педагогічних
інновацій, що сприяють розвитку творчого підходу здобувачів вищої освіти до 
їх виконання;

• щорічне проведення для докторантів і аспірантів заходів з питань наукової
етики та недопущення академічного плагіату;



Програмно-технічні засоби для перевірки унікальності наукових,
навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних робіт

• Для підвищення об'єктивності перевірки унікальності роботи застосовується
принаймні дві програми пошуку і виявлення плагіату. Залежно від
поставленого завдання (перевірка тексту, таблиць, рисунків тощо) особа, яка 
здійснює перевірку, самостійно обирає програму, функціональні можливості
якої в максимальній мірі задовольняють поставленому завданню. 

• Перелік програм пошуку і виявлення плагіату визначається методичною 
інструкцією щодо перевірки наукових, навчально-методичних кваліфікаційних, інструкцією щодо перевірки наукових, навчально-методичних кваліфікаційних, 
та навчальних робіт на академічний плагіат з використанням програмно-
технічних засобів таких як Unicheck, програми «еТХТ Антиплагіат», «Advego
Plagiatus», використовують шингловий та кореляційний алгоритми, програма
«Shingles Expert» - шингловий алгоритм. 



Порядок перевірки академічних 
текстів на плагіат

Процедурі перевірки підлягають такі види робіт:

• кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавр 
та магістр (дипломні роботи та проекти). Перевірка курсових робіт, 
розрахунково-графічних робіт та домашніх завдань не є обовязковою і
може здійснюватися вибірково або за поданням провідного викладача
дисциплін творчих спеціальностей;дисциплін творчих спеціальностей;

• автореферати та рукописів дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата / доктора філософії / доктора наук, що подаються до захисту 
спеціалізованим вченим радам (далі - СВР) університету;

• рукописи монографій, підручників та навчальних посібників, поданих на 
розгляд Вченої ради університету (навчально-наукового інституту) щодо 
надання рекомендації до друку

• рукописи статей, поданих до публікування у редколегій наукових 
періодичних видань (далі - редколегія) університету.



Відповідальні особи
• Перевірку на можливу наявність у тексті чужих опублікованих результатів 

(текстів) без належного посилання на авторів на рівні кожного структурного 
підрозділу (ННІ / факультету, СВР, редколегії) здійснює відповідальна особа за 
перевірку текстів на академічний плагіат (далі - відповідальна особа), 
призначена наказом ректора. 

• Обліковий запис Адміністратора антиплагіатної системи створюється 
представником компанії ТОВ «Антиплагіат». Відкриття облікового запису 
відповідальним особам на рівні ННІ (факультету), СВР та редколегії відповідальним особам на рівні ННІ (факультету), СВР та редколегії 
проводиться Адміністратором антиплагіатної системи.

• Відповідальна особа на рівні ННІ (факультету) може передавати частину своїх 
повноважень відповідальним особам на рівні кафедр ННІ (факультету) з 
наданням йому відповідних атрибутів облікового запису. Відповідальні особи 
на рівні кафедри призначається директором ННІ (деканом факультету) за 
поданням завідувачів кафедри.

• За підготовку файлу роботи, що підлягає перевірці, відповідає автор цієї 
роботи. Формат файлу повинен бути прийнятним для перевірки на плагіат 
(підтримуються формати файлів .doc, .docx, .pdf, .odt, які не містять елементів 
захисту).



Загальний алгоритм перевірки

Відповідальна особа після отримання файлів робіт від 
авторів проводить перевірку на академічний плагіат за 
такою процедурою:

• авторизується в Інтернет-сервісі перевірки на плагіат;

• завантажує файли робіт на сервер Інтернет-сервісу через • завантажує файли робіт на сервер Інтернет-сервісу через 
відповідний Веб-інтерфейс;

• перевіряє завантажені файли робіт з внутрішньою базою 
документів університету або з Інтернет-ресурсами в 
Інтернет-сервісі;

• зберігає на локальних носіях розширені електронні звіти 
щодо результатів перевірки, у яких міститься інформація 
про відсоток унікальності робіт.



Критерії оригінальності творів
Для авторефератів та 

дисертацій 

Для магістркських 

дипломни робіт, 

монографій та рукописів 

наукових статей

Для бакалаврських 

дипломни робіт, рукописів 

підручників, навчальних 

посібників та інших робіт

Рівень оригінальності 

твору

Рекомендована дія

понад 85 % понад 80% понад 75 % Високий Текст вважається 

оригінальним та не 

потребує додаткових дій 

щодо запобігання 

неправомірним 

запозиченням

від 70% до 85% від 60 % до 80% від 55 % до 75% Задовільний Наявні окремі ознаки 

академічного плагіату. Слід 

пересвідчитись у наявності пересвідчитись у наявності 

посилань на першоджерела 

для цитованих фрагментів. 

Необхідність повторної 

перевірки визначається 

Експертною радою

від 50% до 70% від 40% до 60% від 35 % до 55% Низький Наявні певні ознаки 

академічного плагіату, але 

матеріал може бути 

прийнятий за умови 

доопрацювання з 

обов’язковою наступною 

перевіркою на 

оригінальність 

доопрацьованого твору

менше 50% менше 40% менше 35% Неприйнятний Наявні істотні ознаки 

плагіату. Матеріал до 

розгляду не приймається



Перевірка кваліфікаційних робіт студентів



Перевірка рукописів дисертацій



Перевірка рукописів монографій, підручників та навчальних посібників, 
поданих на розгляд Вченої ради ННІ (факультету) щодо надання

рекомендації до друку



Перевірка рукописів статей, поданих до публікування у періодичних
наукових виданнях Національного авіаційного університету



Відповідальність авторів та посадових осіб за академічний
плагіат

• Встановлення комісією фактів незадовільної оригінальності низької 
унікальності є підставою відмови у наданні рекомендації для друку або 
відправлення цих матеріалів на доопрацювання.

• Низький відсоток оригінальності робіт здобувачів вищої освіти ступенів 
«бакалавр», «спеціаліст», «магістр» є підставою щодо прийняття комісією 
рішення про недопущення до захисту та відправку матеріалів на 
доопрацювання або видачу нового варіанта завдання.

• У випадку використання запозиченого матеріалу без посилання на автора або • У випадку використання запозиченого матеріалу без посилання на автора або 
джерело запозичення, кандидатська чи докторська дисертація знімається з 
розгляду незалежно від стадії її розгляду без права захисту.

• Виявлення фактів плагіату у творах докторантів, аспірантів, здобувачів 
наукового ступеня може бути підставою для розгляду атестаційною комісією 
питання щодо доцільності подальшого перебування даної особи у аспірантурі 
(докторантурі) чи відкріплення здобувача від кафедри.

• Виявлення фактів плагіату наукових та науково-педагогічних працівників 
Університету може бути враховано при продовженні дії контракту. 

• Встановлення фактів плагіату в уже опублікованих творах докторантів, 
аспірантів, здобувачів наукового ступеня є підставою для заборони автору 
включати такі твори у перелік своїх науково-методичних публікацій.



План-графік тренінгів 

• Протягом жовтня 2018 року заплановано проведення тренінгів по роботі в 
антиплагіат-системі «Unicheck» з представником компанії «Плагіат».

• Орієнтовно відповідальні особи на рівні ННІ, СВР та редколегій наукових 
періодичних видань будуть розбиті на окремі групи.періодичних видань будуть розбиті на окремі групи.

• Протягом 2018-19 навчального року будуть проводитись додаткові 
тренінги з періодичністю 1 раз в місяць



Дякую за увагу!

Гізун Андрій ІвановичГізун Андрій Іванович

Тел. 406-75-69
Ел. пошта: 

angriy.gizun@nau.edu.ua
andriy.gizun@gmail.com

каб. 1.356
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