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про систему виявлення та запобiгання академiчному плагiату в
Iнститутi бiоорганiчноi xiMii та нафтохiмii iM. В.П. Кухаря НАН УкраiЪи
I.

зАгАJьнI положЕннrI

1.1. Положення про систему виявлення та запобiгання академiчному
плагiатУ в Iнститутi бiоорганiчноi xiMii та нафтохiмii iM. В.П. Кухаря НАН
УкраiЪи (далi - Положення) розроблено вiдповiдно до законiв Украiни <Про
ocBiTy>, <Про вищУ ocBiTy>, <Про наукоВу i науково-технiчну дi"льrri"riо,
<Про наукову i науково-технiчну експертизу>, <Про авторське пiаво i сумiжнi
права)), Щивiльного кодексу УкраiЪи, iнших нормативно-правових aKTiB,
Статуту Iнстиryту бiоорганiчноi xiMii та нафтохiЙii iM. В.П. Кухаря НАН
Украiни, Положення про органiзацiю освiтнього процесу Iнституту,'а також
на виконання наказу Iнституту Nч59/1 вiд 2|.12.2010
р. (Про запроваджеЕня
системи запобiгання академiчного плагiату>. При укла!апнi hоложення
використанi Рекомендацii з академiчноi доброчесностi для закладiв вищоi
о_свiти, розробленi у рамках Проекту
академiчнiй доброчесностi в
"пр""rrrrя
УкраiЪi (БАIIIР) за пiдтримки Посольства
США (рекомендованi листом МоН
УкраiЪи вiд 23.10.2018 р. за Jt1/9-б50).
1.2. Мета Положення
1.2.1. Врегулювання процедури виявлення та запобiгалпя плагiату в
академiчних текстах за авторства працiвникiв Iнституry бiоорганiчноi xiMii
та
нафтохiмii iM. В.П. Кухаря НАН УкраiЪи (лалi - Iнститут);

1.2.2. СприяЕня дотриМанню вимог HayKoBoi етики

i

повага до
iнтелектуальних надбань, активiзацii самостiйностi й iндивiдуальностi пiд
час
створення авторського твору та усвiдомлення вiдповiдальностi за пор},шення
загальноприйЕятих правил цитування.
1.2.З. ПоложеЕIIя е складовою системи внутрiшнього забезпечення
якостi освiтньоi i HaykoBoi дiяльностi Iнституry в цirrойу.
1.3. OcHoBHi завданЕя Положення
1 ,3. 1 . Забезпечення
дотримання академiчноТ доброчесностi:
- здобувачами наукових ступ_енiв доктора
фiлософii i доктора наук при
виконаннi ними дисертацiйних робiт;
- науковими працiвниками Iнституту при пiдготовцi до видання
пiдручникiв, посiбникiв, монографiй, наукових статей та iнших видiв
наукових i цавчально-методичних розробок.
1.4. Значення термiпiв, вжитих
у цьому Положенцi:
1.4.1. Автор - фiзична особа, творчою та iнтелекryЕIпьною
працею якоi

створено TBip.
1.4.2. TBip

-

результат HayKoBoi або навчально-методичноi дiяльностi
конкретноТ фiзичноi особи або групи осiб (спiвавторство) у виглядi
iнформацii, що представлена на паперовому Hocii чи офiцiйно оприлюднеца в
електронному виглядi (у тому числi на офiцiйному WеЬ-сайтi або у мережi

IHTepHeT).

1.4.З. I-1итата - порiвняно короткий )фивок з лiтературного, наукового
чи будь-якоГо iншогО опублiкованОго (оприлюДненогО на офiцiйному Webсайтi) твору, який використовуеться, з обов'язковим rrосиланням на його
автора i джерелО цитування, iншоЮ особоЮ у своемУ TBopi з метою зробити
зрозумiлiшими cBoi твердження або для посилання на погляди iншого автора
в автентичному формулюваннi.
1.4.4. Академiчний плагiат - оприлюдЕення (частково або повнiстю)
Ilаукових (творчих) результатiв, отримаЕих iншими особами, як результатiв
власного дослiджепня (творчостi) та"/або вiдтворення опублiковалих TeKcTiB
(оприлюднеНих TBopiB мистецтва) iнших aBTopiB без зазначеЕня авторства.

Академiчним плагiатом можуть бути визнанi: ппагiат фрагментiв
письмовиХ робiт i повниХ TeKcTiB; плагiат iдей, даних, моделей, iлюстралiй

тощо; Ееналежнi посиланНя за вiдсутнОстi привласнення авторства; помилки
цитування (незалежно вiд того, чи будуть помилки цитування визнанi
академiчниМ плагiатом, вони е безсуМнiвниЙ порушецняМ академiчноi етики).
Типовими прикладами академiчного плагiату е:
- видання виконаноi iншим автором роботи за свою без внесення в неi
змiстовних змiн (У тому числi iз внесеними навмисЕими текстовими
спотвореЕнями з метою укриття запозичення);
- використаЕня iнформацii (факти, iдеi,
формули, числовi значення
тощо) з джерела без посилапня на це джерело;
- дослiвне копiювання фрагментiв тексту або його дослiвний переклад
iноземноi (вiд фрази до Еабору речень) без палежного
украiнською
оформлення цитування;
_ внесеЕня незначних правок скопiйований матерiал (перефразlъалня
у
змlна
порядку
слiв
них,
нумерацii формул, графiкiв, малюнкiв
речень,
у
замiна символiв в TeKcTi тощо) та без належного оформленн" ц"туuчпr"";
_ компlляцlя
- створення значЕого масиву тексту без самостiйцого
вивчення проблеми
внаслiдоК копiювання тексту iз рiзних джерел без
внесенпя в нього правок, з посиланням на aBTopiB та (маскуванням) шляхом
цаписаЕня перехiдних речень мiж скопiйовацими частинами тексту;
- перефразування (парафраза) тексту джерела
у формi, що u 6rr"."no. до
оригiнального тексту, або наведення узагальнення iдей, iнтерпретацiй чи
висновкiв з певЕого джерела без посилання на це джерело;
- вiдтворення в TeKcTi наведених в irтшому
джерелi цитат з TpeTix джерел
без вказування, за яким саме безпосереднiм джерелом наведена цитата;
- використаЕня iнформацii (факти, iдеi,
формули, числовi значеЕItя тощо
- kpiM загальновiдомоi) з джерела без посилання на це джерело;
- подання як власЕих робiт (дисертацiй, монографiй, навчальних
посiбникiв, статей, тез, звiтiв, рефератiв тощо), uикоrrади* на замовлеЕня
iншими особами.
1.4.5. СамопЛагiат - оприлюдненНя (частковО або повнiстю) власних

з

створено TBip.
1.4.2. TBip

-

результат HayKoBoi або навчально-методичноi дiяльностi
конкретноi фiзичноi особи або групи осiб (спiвавторство) у виглядi
iнформацii, що представлена на паперовому Hocii чи офiцiйно оприлюднена в
електронному виглядi (у тому числi на офiцiйному WеЬ-сайтi або у мережi
IHTepHeT).

1.4.3. Щитата - порiвпяно короткий уривок з лiтературного, наукового

чи будь-якоГо iншогО опублiкованОго (оприлюдненого на офiцiйному Webсайтi) творУ, який використовуеться, З обов'язковим посиланЕям на його
автора

i

джерелО цитування, iншоЮ особоЮ у своему TBopi з метою зробити
зрозумiлiшими своi твердження або для посилання на погляди iншого автора
в автентичному формулюваннi.
1.4.4. Академiчний плагiат - оприлюднення (частково або повнiстю)

наукових (творчих) результатiв, отриманих iншими особами, як результатiв
власного дослiдження (творчостi) та,/або вiдтворення опублiкованих TeKcTiB
(оприлюднених TBopiB мистецтва) iнших aBTopiB без зазначенЕя авторства.
АкадемiчниМ плагiатоМ можутЬ бути визнаНi: плагiат фрагментiв
письмових робiт i повних TeKcTiB; плагiат iдей, даних, моделей, iлюстрацiй
тощо; неналежнi посиланця за вiдсутностi привласнення авторства; помилки
цитування (незалежно вiд того, чи будуть помилки цитуваЕня визнанi
академiчним плагiатом, вони е безсумнiвний порушенням академiчноi етики),
Типовими прикладами академiчного плагiату е:
- видання виконаноi iншим автором роботи за свою без внесення в неi
змiстовних змiн (у тому числi iз внесеними навмисними текстовими
спотворенЕями з метою укриття запозичення);
- використання iнформацii (факти, iдеi,
формули, числовi значення

тощо) з джереJIа без посилання на це джерело;
- дослiвне копiювання фрагментiв тексry або його дослiвний переклад
iноземноi (вiд фрази До набору речень) без належного
украiъською
оформлення цитування;
_ внесення незначIlих правок
у скопiйований матерiал (перефразування
змiна
порядку
слiв
них,
нумерацii формул, графiкiв, малюнкiв
речень,
у
замiЕа символiв в TeKcTi тощо) та без цалежного оформленн, циrlrа"н";
- компlляцlя - створенЕя значЕого масиву тексту без
самостiйного
вивчення проблеми внаслiдок копiювання тексту iз рiзних джерел без
вЕесеIlЕя в нього прЕIвок, з посиланням на aBTopiB та (маскуванЕям) шляхом
написання перехiдних речеЕь мiж скопiйованими частинами тексту;
- перефразування (парафраза) тексту джерела
у формi, що u боr."поro до
оригiнального тексту, або наведення узагаJIьнення iдЪй, iнтерпретадiй чи
висновкiв з певного джерела без посилання на це джерело;
- вiдтворенпя в TeKcTi наведениХ в iпшому
джерелi цитат з TpeTix джерел
без вказування, за яким саме безпосереднiм джерелом наведеЕа цитата;
- використанЕя iнформацii (факти, iдеi,
формули, числовi значеIlня тощо
- kpiM загальновiдомоi) з джерела без посилання Еа це джерело;
подання як власних робiт (лисертацiй, монографiй, навчальних
посiбникiв, статей, тез, звiтiв, рефератiв тощо),
на замовлення
""*o"u""i
iншими особами.
1.4.5. Самоплагiат - оприлюднеЕня (частково або повнiстю) власних

з

-

ранiше опублiкованИх науковиХ результатiВ як нових на}кових результатiв.
Типовi приклади самоплагiату: дуплiкацiя публiкацiй (публiкацiя однiеi
i Tiei caMoi HayKoBoi роботи в кiлькох видаЕнях, uбо no"rop"a публiкацiя
ранlше оприлюднених статей, монографiй, iнших наукових робiт як нових);
дублювання наукових результатiв (публiкацiя одних i ,"* Ъurr* наукових
результатiв в рiзних Еаукових працях як нових, якi публiкуються вперше);
поданЕя у звiтах з виконання наукових проектiв
результатiв, що мiстилися у
попереднiХ роботах; агрегуваннЯ даних (сумiщення старих i нових
даних без
ix чiткоТ iдентифiкацii з вiдповiдними посилаЕням" n a ,rопер"днi публiкацii);
дезагрегування даних (публiкацiЯ частини ранiше опублiковапих даних без
посилання Еа попередню публiкацiю).
2.

сФЕрА дIi положЕнIUI

обов'язковiй перевiрцi на академiчний плагiат пiдлягають:
2.1.1.{исертацiйнi роботи на здобуття ступеня доктора
фiлософii або
доктора наук - на етапi представлення матерiалiв робiт до розгляду
у
2,

1

,

спецiалiзованiй вченiй радi;
2.1.2. Рукописи
монографiй, пiдручникiв
посiбникiв, що
видання
ання
на
етапi
рекомеЕдуються до
представлення матерiалiв робiт до
на
засiданнi
вченоi
розгляду
ради;
2.1.З. Рукописи статей, тез доповiдей, якi надходять до
редакцiй
наукових журналiв або оргкомiтетiв конференцiй, ceMiHapiB тощо - на етапi
подання роботи автором до розгляду для публiкацii.

та

на

3. АДМIНIСТРАТОР СИСТЕМИ

3.1. Адмiнiстратор Системи - спiвробiтник Iнституry,

який
призначаеться наказом директора вiдповiдае за органiзацiю
робiт щодо
виявлеЕня та запобiгання академiчному плагiату в Iнститутi.
Адмiнiстратор Системи надае iнформацiю керiвництву Iнстиryту
щодо
загальногО станУ процесУ перевiрки, нада€
бухгалтерiю Iнстиryту
iнформацiЮ про обсяги використаЕих pecypciB, ,ni i"cr"TyЪ оrриrу"
вiд
власникiв програмноi системи контролю на антиплагiат
3.2. Функцiональнi обов'язки Адмiнiстратора Системи:
3.2.1. ОдержанЕя та н€uIежне збереження-необхiдного програмЕого та
методичного забезпечення. Забезпечення захисту персональних
даних
вiдповiдно до чинного законодавства.
З.2.2. Здiйснення перевiрки академiчного тексту, виготовлення ii
результатiв в електронному виглядi.
з.2.3. Ведення електроIrцого облiку перевiрених
робiт та використаного
обсягУ лiмiту на перевiрку, подача заявок на одержаЕЕя необхiдного лiмiту
сторiпок, пiдготовка статистичних даних про проведеFIу перевiрку.
3.З. Академiчнi тексти, що подаються для n"pauip*"
збiгiв/iдентичностi/схожостi TeKcTiB, повиннi бу"" ,rред"тавленi
"u у""""оa"",
формаrl
*.pdf з_можлИвiстю пошуКу
по текстУ та,/або У форматаХ *.doc, *.6о.- .
З.4. Етапи загальноi схеми перевiрки акадЪмiчпих TeKcTiB на плагiат
з
використанням вiдповiдноi Системи:

i

в

^

З.4.1. особа, яка вiдпоВiдае за якiсть академiчногО текстУ
(далi керiвник роботи), передае в електронному
форматi академiчний текст

Адмiнiстратору Системи для завант€Dкення в Систему;
З.4.2. АдмiНiстратор завантажуе i контролюс процедуру
проходження
перевiрки академiчногоJексту за вiдкритим, i"r"р"ar-д*aр.пur,
*Ъ*u*
внутрiшньоi бiблiотеки Системи;
3.4.З. Система генеруе i зберiгае звiт подiбностi iз невiд'емним
вiд нього
протоколом процесу перевiрки, в якому обов'язково вказуються:
- прiзвище, iм'я, по батьковi ддмiнiстратора
СистеЙи;
точна дата i час проведеноi перевiрки;
назва перевiреного академiчного тексту;
- перелiк назв використаних баз внутрiшньоi
бiблiотеки Системи;
-

-

-

кiлькiсть джерел

в

якi

urnopr.rouy"-""" для
перевiрки;
3.5. Звiт подiбцостi передаеться для аналiзу та прийняття
експертного
рiшення Керiвнику роботи.
IHTepHbTi,

4.ПОРЯДОК ПЕРЕВIРКИ ДИСЕРТАЦIIЗИХ РОБIТ
4,1, остаточний BapiaHT дисертацii pa.o' iз заrIвою
щодо самостiйностi
викоЕання, iдентичностi друкованот ,а errenTpoH'oi
версiй роботи подаеться
учеЕому секретарю спецiалiзованоi вченоi ради в електроЕному виглядi.
Перевiрка на iдентичнiсть друковацоi та Ълектронноi
версiй дисертацii
покладаеться на здобувача наукового ступеЕя
(*u"оrдur"
допrорu
наук)/доктора наук та наукового керiвникЪ/консультаЕта. фiлоЙбii

4.2. Перевiрка дисертацiй здiйснюеться за
допомогою Системи на
предмет наявпостi чи вiдсутностi текстових запозичеЕь,
використаяня iдей,
IIаукових результатiв i матерiалiв iнших aBTopiB
без посилан"" ,,u о*"р"rrо
оприлюднення (частково або повнiстю
).
4,3, Адмiнiстратором Системи е вiдповiдальна
особа, яка завантЕDкуе
електронний BapiarrT роботи до Системи
для здiйснен"" n"p."ip*", *о
звiт подiбностi.
""".ру.
4,4. Звiт подiбностi Еадсилаеться експерту, який
призначаеться вчеЕою
раДою IнстИтуту за галуззЮ знань та спецiапiнiстю,
пЪр.ulрпу
"ъо;;;г;;
роботи. Експерт надае висЕовок науково-технiчноi експертизи
щодо наявностi
чи вiдсутцостi академiчного. плагiату в дисертадii. Результати
ЕауковотехнiчноТ експертизи дають пiдстав,
"Ьr.рд*у"ur", що дисертацiя здобувача
е самостiйним дослiдженням, в
"*о*у "iд.у.нi не дозволенi компiляцii та
академiчний плагiат.
4.5.
випадку виявлеIшя у дисертацii запозичеЕь без
належного
-.ro"ap"uar"",
оформлення посилань чи iнших i"x'i.rH"x недолiкiв
poOoau
здобувачу Tra доопрацюваIIня з можливiстю
;;;;;; ;;;^:
'ourorr".,..,
Причини' повЬр"",ir"--д"."ртацii мають Ur;
;Жff#'
окремим пуIlктом.
4.6. Повторпа перевiрка роботи Адмiнiстратором
Системи вiдбувасться
виключно за кошти автора.

.

У

TtrJioi:JH:"**

5.ПОРЯДОК IIЕРЕВIРКИ РУКОПИСIВ ДЛlI ВИДАНIШ ПIД ГРИФОМ
XIMII тА нАФтохIмIi iM. Ё.п. кухдря

(Iнститут БIооргАнIчноi

ндн укрдiни

>

остаточНий BapiaHT рукописУ монографii7
пiдручника,Z
навчального посiбника, що створенийв Iнститутi та ,rр"ra"дуu
Еа
отримання грифа Iнституry, мае бути поданий його автором Адмiпiстратору
Системи структурного пiдроздiлу в електронЕому виглядi за 10
днiв до
обговоренпя на засiданнi вченоi ради.
5.2. Адмiнiстратор Системи заваЕтажуе електронний BapiaHT твору
до
Системи для здiйснення перевiрки та генерування звiry подiбноЪтi.
5.3. Ддмiнiстратор Системи надае електронний звiт подiбностi
керiвникУ роботИ протягоМ трьох робочИх дцiв пiс.тtя отримання
роботи вiд
автора для перевiрки на плагiат.
5.4. Звiт подiбностi доповiдаеться на засiданнi вченоi
ради, Еа якому
розглядаеться клопотання щодо присвоення твору грифа Iнституry. Питання
розгJIяду звiту подiбностi та рiшення за його результатами зазЕачаеться в
протоколi засiдання вченоi ради окремим пуяктом.
5.5. У випадКу виявленнЯ у TBopi запозичень без належного оформлення
5.1 .

_

.

посилань або iнших технiчних недолiкiв, TBip повертаu""a" u"ropy
,u
доопрацювання з можливiстю повторного подання його на
розгJUIд вченоi'
ради, ПричиНи поверненЕЯ твору маютЬ бути зазначепi у протоколi засiдалня
вченоi ради.

Якщо TBip мiстить навмиспi TeKcToBi слотворення, передбачуванi
спроби укриття запозичень або iншi прояви академiчного
nn-iury, uurop
отримуе вiдмову щодо присвоення твору грифа Iнституrу. Пр"чи"иЪiдмови
_5,6,

мають бути зазначенi у протоколi засiданняЪченоi
ради.
5,7, ЯкщО вчена рада приймаО позитивне
рiшЪння щодо кJIопотання про
присвоеЕнЯ твору грифа Iпституту, процес здiйснення заходiв
з перевiрки на
академiчний плагiат вважаеться завершеним. Результати .repeBipkli
,"ору
плагiат оголош1,,тоться пiд час розгл"ду питаЕня
"u
щодо присвоення твору грифа
Iнституту на засiданнi вченоi ради.

_ Перевiрка на плагiат рукописiв

академiчних TekcTiB, подавих до
у
. .rорrдпоr,
встаЕовлеЕим у пп. 5. 1 - 5 .7 , за поданням вiдповiдального
редакторu urдчrrrr,
на якого покладаеться вiдповiдальнiсть за якiсть академiчних
,"*ari".

публiкацii

виданнях Iнституту здiйснюеться згiдно

7.ВIДПОВIДАЛЬНIСТЪ ЗА ПОРИIIЕНН,I АКАДЕМIЧНОi
ДОБРОЧЕСНОСТI
ЩОДО АКАДЕМIЧНИХ TEKCTIB

У

разi виявлення порушення академiчноi доброчесностi у роботах
IHcMTyTy автори несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно
до .r"rrо.о .*6*Jou".r"u

та Положення про органiзацiю освiтнього процесу в
Iнстиryтi.

