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ЗАСТОСОВАНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ 

 

Академічний текст (англ. Academic Text) — авторський 

твір наукового, науково-технічного та навчального характеру у 

формі дисертації, кваліфікаційної випускної роботи, наукового 

видання, наукової статті, звіту у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності, депонованої наукової роботи, підручника, навчального посібника, 

інших науково- та навчально-методичних праць. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%70%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%

D0%BC%D1%75%D1%6 

5%D0%BD%D0%B6%D0%B7_%D1%62%D0%B5%D0%BA%D1%61%D1%62 

Науковий стиль мовлення використовується в наукових працях, для 

викладення результатів наукової та дослідницької діяльності. При складанні 

текстів наукового стилю завжди присутній попередній відбір мовних 

одиниць, стилістичних засобів. Метою наукового стилю 

є повідомлення, пояснення, тлумачення досягнутих наукових 

результатів, відкриттів. Найпоширеніша форма наукового стилю – монолог. 

Науковий стиль властивий таким жанрам: монографія, наукова 

стаття, дисертація, анотація, рецензія, підручник, лекція. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%7D%D0%B0%D1%63%D0%BA%D0%BE%

D0%B2%D0%B6%D0%B7_%D1%61%D1%62%D0%B6%D0%BB%D1%6C_%

D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%6F 

Відповідальна особа – особа відповідальна за перевірку текстів на 

плагіат в ІПКіК НАН України 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Порядок перевірки наукових текстів на плагіат в Інституті проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України (далі – Порядок) розроблено на 

основі до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про авторське право і суміжні права», «Методичних 

рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної 

доброчесності», Статуту Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН 

України, «Методичних рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки 

принципів академічної доброчесності», «Кодексу академічної доброчесності 

в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України», листа МОН 

України 1/7-253 від 20.05.2020 р. «До питання уникнення пробле і помилок у 

практиках забеспечення академічної доброчесності».  

1.2. Цей Порядок регламентує процедури проведення перевірки академічних 

текстів, текстів наукового стилю наукових, науково-педагогічних 

працівників, аспірантів, докторантів Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України (далі – Інститут) з використанням інтернет-

системи «Unicheck» (далі Система) на наявність запозичень із текстів, 

присутніх в інформаційних базах Інституту, базах інших вищих навчальних 

закладів і наукових установ та в загальній мережі Інтернет. У разі 

виникнення потреби додаткової перевірки можуть бути здійснені інші 

вільнодоступні системи. 

1.3. Процедурі обов’язкової перевірки підлягають наступні тексти: рукописи 

авторефератів, анотацій та кваліфікаційних робіт здобувачів третього рівня 

вищої освіти, а саме здобувачів наукового ступеня: кандидата наук, доктора 

філософії, доктора наук, які подаються до захисту в спеціалізову вчену раду 

(далі – СВР) Інституту. Усі інші тексти наукового стилю, які складаються 

авторами зазначеними у п. 1.2. можуть підлягати перевірці на плагіат у разі 

винекнення такої потреби, або за бажанням автора тексту. 

1.4. Завданням, яке планується виконувати при використанні Системи є 

визначення ступеня подібності наданого для перевірки рукопису до текстів 

документів, які містяться в базах даних та в Інтернет просторі. Рукописи, у 

яких виявлено не прийнятний відсоток (п. 2.3.) подібності з іншими 

текстами, не можуть бути прийняті до розгляду, як такі, що містять плагіат. 

Рішення щодо можливості наявності або законності запозичень, виявлених 

Системою, приймає Комісія з питань академічної доброчесності ІПКіК НАН 

України (далі – Комісія), незалежно від виду академічного тексту, що 

проходить перевірку, відповідно до цього порядку. 
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1.5. Використання Системи виявлення збігів/ідентичності/схожості в текстах 

«Unicheck» здійснюється відповідно до умов, встановлених Договором про 

співпрацю між Товариством з обмеженою відповідальністю «Антиплагіат» та 

Інститутом. 

1.6. Контактною особою між Інститутом і компанією ТОВ «Антиплагіат», яка 

надає послуги Системи виявлення текстових збігів та запозичень, є 

авторизований користувач відповідальний за перевірку текстів на плагіат – 

к.б.н. Устіченко Вікторія Дмитрівна, (кон. тел.: 3607 53 567363) (далі – 

відповідальна особа). Обов'язки відповідальної особи покладаються наказом 

директора Інституту за її згодою. 

1.7. Перевірку на наявність у тексті чужих опублікованих результатів 

(текстів) без належного посилання на авторів здійснює відповідальна особа. 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ 

 

2.1. Обліковий запис Адміністратора Системи створюється представником 

компанії ТОВ «Антиплагіат». Відкриття облікового запису Адміністратора – 

здійснюється відповідальною особою на рівні Інституту. 

2.2. У разі необхідності відповідальна особа на рівні Інституту може 

передавати частину своїх повноважень відповідальним особам на рівні 

спеціалізованих підрозділів Інституту з наданням їм відповідних атрибутів 

облікового запису. Відповідальні особи на рівні спеціалізованих підрозділів 

призначається директором Інституту за їх згодою. 

2.3. Порядок визначає загальний алгоритм здійснення перевірки текстів на 

плагіат, який передбачає наступні кроки: 

 – за 15 календарних днів до попереднього (ї) розгляду (експертизи) здобувач 

надає рукопис дисертації /авторефкрату для перевірки, у вигляді наведеному 

у п. 2.4.; 

 – відповідальна особа перевіряє рукопис тексту і встановлює ступінь 

оригінальності роботи; 

 – видає відповідну довідку з результатами перевірки. 

2.4. За підготовку файлу з текстом, що підлягає перевірці, відповідає його 

автор. Формат файлу повинен бути прийнятним для перевірки на плагіат 

(підтримуються формати файлів .doc, .docx, .pdf, odt, які не містять елементів 

захисту). 
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2.5. Під час підготовки файлу з текстом забороняється використовувати 

будь–які методи обманювання сервісів перевірки на академічний плагіат, 

зокрема забороняється: 

 – заміна текстових символів на візуально ідентичні зображення; 

 – заміна окремих букв одного алфавіту на аналогічні за написанням букви 

іншого алфавіту (наприклад, заміна букв кирилиці на відповідні латинські і 

навпаки); 

 – вставка додаткових текстових символів, які візуально не видимі. 

У випадку виявлення факту спроби обману під час перевірки на 

наявність плагіату в поданих роботах приймається негативний висновок зі 

складанням відповідного протоколу і така робота не приймається до захисту/ 

не рекомендується до публікування. 

2.6. Відповідальна особа після отримання файлів з текстом робіт від авторів 

проводить перевірку на наявність плагіату за наступною процедурою: 

 – авторизується в Інтернет – сервісі перевірки на плагіат; 

 – завантажує файли робіт на сервер Інтернет–сервісу; 

 – перевіряє завантажені файли робіт з внутрішньою базою документів 

Інституту 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. 

2.7. Відповідальна особа несе персональну відповідальність: 

 – за невідповідність поданих паперових та електронних версій робіт; 

 – за подання в звіті недостовірної та неправдивої інформації; 

 – за невчасну перевірку роботи на плагіат та формування звітів подібності за 

умови дотримання термінів подачі тексту роботи автором. 

2.8. Адміністратор Системи здійснює вибіркову перевірку поданих 

відповідальною особою звітів подібності та рішень комісії (див. 4.5.). 

3. ОЦІНКА РІВНЯ ОРИГІНАЛЬНОСТІ ТА УМОВИ ВИЗНАННЯ 

ЗАПОЗИЧЕНЬ ПРАВОМІРНИМИ 

 

3.1 У Системі запобігання плагіату Інституту в якості критерію 

оригінальності творів використовується показник рівня оригінальності тексту 
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у відсотках, отриманих за допомогою програмно-технічних засобів перевірки 

на плагіат і зменшений на відсоток правомірних запозичень. 

3.2 Для наукових текстів рекомендованою є наступна шкала оцінки залежно 

від кількісного показника рівня оригінальності твору: 

Для 

авторефератів, 

анотацій та 

дисертацій 

Для 

рукописів 

наукових 

статей 

Для рукописів 

підручників, 

навчальних 

посібників, 
метод. 

рекомендацій 

та інших робіт 

Рівень 

оригінальності 

твору 

Рекомендована дія 

понад 65 % Понад 

60% 

Понад  55% Високий  Текст вважається 

оригінальним та не потребує 

додаткових дій щодо 

запобігання неправомірним 
запозиченням.  

Але за умов виявлення в 

тексті фрагментів, які 
підпадають під визначення 

неправомірного 

запозичення/використання 
текст передається на розгляд 

Комісії, яка встановлює або 

факт необхідності 

використання запозичень, 
або визначає необхідність 

повторної перевірки. 

від 50% до 65% від 50 % 
до 60%  

від 55 % до  
55% 

Задовільний  Ймовірна наявність окремих 
ознак плагіату. Слід 

пересвідчитись у наявності 

посилань на першоджерела 

для цитованих фрагментів. 
Передається на розгляд 

Комісії, яка визначає 

необхідність повторної 
перевірки. 

від 50% до 50% від 40% до 

50%  

від 35 % до 

55% 

Низький Ймовірна наявність ознак 

плагіату, але матеріал може 

бути прийнятий за умови 
доопрацювання з 

обов’язковою наступною 

перевіркою на 
оригінальність 

доопрацьованого тексту. 

Передається на розгляд 

Комісії, яка встановлює факт 
доопрацювання і процедуру 

повторної перевірки. 

Менше 50% менше 
40%  

менше 35% Неприйнятний Велика ймовірніть наявності 
ознак плагіату. Матеріал до 

розгляду не приймається. 
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3.3. Виявлені у тексті запозичення вважаються правомірними, якщо вони є: 

 – власними назвами (найменуваннями експериментальних об’єктів, 

найменуваннями установ, наприклад виробників використаних реагентів, 

назвами праць, бібліографічними посиланнями на джерела та ін.); 

 – усталеними словосполученнями, що характерні для галузі знань біологія і 

медицина; 

 – належним чином оформлені цитуваннями; 

 – самоцитуванням (фрагментами тексту, що належать автору твору, 

опубліковані або вже оприлюдненому в електронній формі ним же у інших 

текстах), якщо цитування допускається редакційною політикою видання 

(мають інформацію, щодо конфлікту інтересів …..). 

3.4. Показники оригінальності (унікальності) академічних текстів (у %) 

можуть бути змінені за рішенням вченої ради Інституту, СВР, редколегії та 

інш., та фіксуються у відповідному протоколі засідання Комісії і 

відповідному реєстраційному журналі, але не може бути суттєво нижчою за 

рекомендовані. Ця норма обов’язково доводиться до відома автора тексту. 

4. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВІРКИ РУКОПИСІВ АВТОРЕФЕРАТІВ ТА 

КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО РІВНЯ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

4.1. Перевірка рукописів дисертацій на академічний плагіат є обов’язковою 

та проводиться за згодою здобувача, що відображається у заяві про 

прийняття дисертації до розгляду та захисту. Перевірка рукописів 

авторефератів та кваліфікаційних робіт здобувачів третього рівня вищої 

освіти на плагіат здійснюється за допомогою Інтернет-сервісів на основі 

внутрішньої бази документів Інституту та в мережі Інтернет на безоплатній 

основі та є обов’язковою умовою прийняття їх до розгляду СВР. 

4.2. Довідка з результатами перевірки на плагіат є обовязковою у переліку 

документов, які подаються у структурний пдрозділ/СВР на єтапі попередньої 

експертизи/розгляду дисетаційних робіт. За відсутності довідки, зазначені 

документи не приймаються. 

4.3. Перевірка зазначених вище рукописів на плагіат проводиться на підставі 

заяви здобувача вищої освіти (за формою, поданою у Додатку 1).  

4.4. Відповідальними за перевірку рукописів дисертацій на плагіат є 

відповідальна особа Інституту. 
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4.5. Для проведення перевірки рукопису автореферату/дисертації на плагіат 

здобувач в термін не пізніше 15 календарних днів (без урахування святкових 

днів) до засідання структурного підрозділу на якому планується проведення 

попередньої експертизи дисертації, або перед попереднім розглядом 

дисертаційної роботи у СВР: 

 – підготавлює файл кваліфікаційної роботи у форматі, прийнятному для 

перевірки на плагіат; 

 – подає готовий файл завершеної кваліфікаційної роботи відповідальній 

особі.  

 – подає відповідальній особі заяву щодо перевірки рукопису дисертації на 

плагіат. 

4.6. Відповідальна особа здійснює перевірку наданого рукопису самостійно в 

термін не більше 15 календарних днів з моменту подання здобувачем тексту 

для перевірки та відповідної заяви. 

4.7. Результат перевірки – звіт подібності – видається заявнику перевірки для 

надання керівнику структурного підрозділу/СВР. 

4.6. СВР/керівник структурного підрозділу на підставі поданого звіту 

приймає відповідне рішення щодо подальшої процедури розгляду рукопису. 

4.8. Якщо рівень оригінальності тексту в рукописі «задовільний» 

СВР/керівник структурного підрозділу може скликати Комісію, до складу 

якої можуть бути залучені члени СВР із спеціальності, за якою подана 

дисертація для отримання остаточного рішення щодо можливості наявності 

або законності запозичень, виявлених Системою. 

4.9. При потребі, для розгляду звіту подібності кваліфікаційної роботи 

Комісія може залучати здобувача та його наукового керівника. 

4.10. Комісія надає свої рекомендації СВР/керівнику структурного 

підрозділу. 

4.11. Комісія фіксує свої рішення в письмовій формі за встановленим зразком 

з обґрунтуванням підстав і рекомендацій подальших дій, щодо прийняття 

дисертації до розгляду. Рішення видається в двох екземплярах, перший 

примірник передається заявнику, а другий – передається відповідальній 

особі.  

4.12. У разі прийняття комісією рекомендації про доопроцювання тексту 

дисертаційної роботи/автореферату, останнє здійснюється в термін не більше 

2-х календарних днів.  
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4.13. У разі здійснення доопрацювання, текст дисертації/автореферату 

підлягає повторній перевірці на плагіат, про що голова Комісії інформує 

уповноважену особу. Повторна перевірка здійснюється в термін не більше 15 

календарних днів. 

4.14. У разі отриманя результатів перевірки, які свідчать про високий 

відсоток запозичень, члени Комісії формулюють свої рішення/рекомендації, а 

остаточне ріщення щодо прийняття дисертації до розгляду/експертизи 

приймає СВР/керівник структурного підрозділу та рецензенти, про що 

інформують заявника перевірки, його наукового керівника не пізніше ніж за 

3 календарні дні з моменту одержання звітів подібності. 

4.15. Роботи, які мають низький рівень оригінальності тексту за рішенням 

Комісїї можуть підлягати доопрацюванню на термін не більше 2 календарних 

днів. Після чого відправляється на повторну перевірку, яка здійснюється в 

термін не більше 15 календарних днів. 

4.16. Роботи, які мають неприйнятний або низький рівень оригінальності 

тексту за результатами повторної перевірки не допускаються до офіційного 

захисту/прийняття СВР. 

4.17. На основі поданих звітів та рішень Комісії, затверджених вченою радою 

формується список допущених до захисту здобувачів наукового ступеня. 

4.17. Голова СВР інформує членів ради про результати перевірки під час 

попереднього розгляду дисертації на засіданні СВР. 

4.18. Якщо робота, що виноситься на захист має гриф секретності, то після 

перевірки вона та розгорнутий звіт видаляються з бази, а зберігається лише 

узагальнений звіт (pdf-звіт). 

4.19. У разі винекнення випадків зазначених у пп. 4.13. та 4.14. відповідальна 

особа по завершенню процедури перевірки рукопису дисертації, включаючи 

повторну перевірку за її наявності, в обов’язковому порядку передає звіт 

подібності та рішення Комісії секретарю вченої ради Інституту. 

 

5. ПЕРЕВІРКА РУКОПИСІВ СТАТЕЙ У ФАХОВОМУ ВИДАННІ 

ІНСТИТУТУ 

 

5.1. Перевірка рукописів статей, які подаються у наукове переодичне видання 

Інституту на плагіат здійснюється за допомогою Інтернет-сервісів на основі 

внутрішніх баз Інституту і відкритих Інтернет ресурсів. 
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5.2. Перевірка рукописів статей, поданих до публікування у періодичне 

наукове видання Інституту (далі рукописів статей), проводиться безкоштовно 

(якщо це передбачено відповідними угодами Інституту) або на комерційній 

основі відповідно до затвердженого кошторису витрат на публікацію 

періодичного наукового видання. 

5.3. Перевірку на академічний плагіат рукописів статей здійснюють 

відповідальна особа за погодженням з представиком редколегії періодичного 

наукових видання Інституту. 

5.4. Порядок підготовки і перевірки рукописів статей на плагіат 

встановлюєтся уповноваженими членами рекакційної колегії. 

5.5 Для подання на опублікування у періодичному виданні рукописи статей 

повинні бути підготовлені:  

– файл рукопису статті у форматі, прийнятному для перевірки на плагіат;  

– уповноважений член рекакційної колегії подає підготовлений файл 

рукопису статті відповідальній особі з перевірки на плагіат. 

5.6. Автори рукописів та головний редактор періодичного наукового видання 

несуть персональну відповідальність за публікацію рукописів наукових 

статей. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАННЯ АПЕЛЯЦІЇ ТА ЇЇ РОЗГЛЯД 

 

6.1. Розгляд апеляції здобувачів (авторів) здійснюється комісією з питань 

академічної доброчесності ІПКіК НАН України. У разі необхідності до 

складу комісії вводяться додаткові апеляційні експерти (фахівці з тематики 

тексту, що розглядається) та затверджуються наказом директора. 

6.2. У випадку незгоди з рішенням Комісії, заявник має право у триденний 

термін подати письмову апеляційну заяву на ім’я голови вченої ради 

Інституту (поданою у Додатку 5). 

6.3. Голова комісії з питань академічної доброчесності ІПКіК НАН України 

проводить засідання у тижневий термін з моменту подання заяви. 

6.4. Про дату та час проведення засідання заявник попереджається 

щонайменше за два дні. 
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6.5. Якщо заявник не з’являється на засідання комісії, питання розглядається 

за його відсутності. 

6.6. За результатами засідання апеляційна комісія формує остаточний 

висновок, який підписує голова апеляційної комісії, її члени та заявник (за 

наявності). 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВТОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ ЗА 

АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ 

 

7.1. У випадку використання неправомірного запозиченого матеріалу без 

посилання на автора або джерело запозичення, дисертація на здобуття 4 

Виявлення фактів плагіату в текстах наукового стилю наукових та науково-

педагогічних працівників Інституту враховується при продовженні дії 

контракту чи атестації. 

7.2. Встановлення фактів плагіату в творах докторантів, аспірантів, 

здобувачів наукового ступеня, що опубліковані без перевірки, є підставою 

для заборони автору включати такі твори у перелік своїх наукових 

публікацій. 

7.3. Відповідно до правил, встановлених ч. 5 ст. 5 Закону України «Про вищу 

освіту», до захисту допускаються дисертації, виконані здобувачем наукового 

ступеня самостійно. Відповідно до п. 45 «Порядку присудження ступеня 

доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради 

закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора 

філософії» виявлення в поданій до захисту дисертації плагіату є підставою 

для відмови у присудженні відповідного наукового ступеня. Виявлення 

плагіату у захищеній дисертації є підставою для скасування рішення СВР про 

присудження наукового ступеня та видачу відповідного диплома. Скасування 

рішення СВР про присудження наукового ступеня у разі виявлення плагіату 

здійснюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та може бути оскаржене 

відповідно до законодавства. 

7.4. Науково-педагогічні та наукові працівники, здобувачі освітньо-

кваліфікаційних і наукових ступенів та їх керівники, члени СВР і офіційні 

опоненти несуть особисту відповідальність за дотримання принципів 

академічної доброчесності передбачену законодавством України та 

Положенням «Про виявлення та запобігання академічному плагіату». 
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7.5. Інститут залишає за собою право звернутися до відповідних органів (за 

поданням вченої ради Інституту) щодо позбавлення наукового ступеня або 

вченого звання осіб, в академічних текстах яких виявлено плагіат. 

7.6. Звернення осіб щодо порушення їх авторського права розглядаються на 

засіданні вченої ради Інституту. До засідання вченої ради повинні бути 

залучені члени Комісії. 

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

8.1. Порядок набуває чинності з дати його затвердження.  

8.2. Всі зміни та доповнення до Порядку затверджуються наказом директора. 

8.3. Відповідальність та контроль за виконанням Порядку несуть посадові 

особи Інституту відповідно до їх функціональних обов’язків. 
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Додаток 1 

Зразок заяви здобувача вищої освіти директору Інституту 

Директору ІПКіК НАН України 

Професору Петренку О.Ю. 

(зазначте свій статус, відділ) 

_________________________  

(Прізвище, ім’я, по батькові у род. відмінку) 

____________________________ 

 (посада, місце роботи /навчання 

здобувача) 

_____________________________ 

 (Прізвище, ім’я, по батькові здобувача, у 

род.відмінку) 

ЗАЯВА 

Прошу перевірити рукопис тексту «______________________» 

       вказати вид тексту і його назву 

автором якого я є, на наявність запозичень і збігів з іншими текстами за допомогою 

процедури встановленої в ІПК і К НАН України. 

З правилами чинного порядку «Порядок перевірки академічних і наукових текстів 

на плагіат в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України» від «___»_____ 

2021 року, згідно з яким виявлення плагіату є підставою для відмови в допуску роботи до 

захисту та застосування заходів дисциплінарної та академічної відповідальності, 

ознайомлений (а). 

Про використання Системи виявлення текстових збігів/ідентичності/схожості в 

роботах здобувачів наукового ступеня оповіщений (а) та надаю свою згоду на обробку та 

збереження тексту моєї роботи в Базі даних ІПК і К НАН України. 

Надаю ІПК і К НАН України право на передачу моєї роботи для обробки та 

збереження в Системі виявлення текстових збігів/ідентичності/схожості та використання 

роботи для виявлення плагіату в інших роботах, які завантажувалися/завантажуються для 

перевірки Системою виявлення текстових збігів/ідентичності/схожості та користувачами, 

які мають доступ до цієї Системи, виключно в обмежених цілях для виявлення плагіату в 

текстах наукових робіт. 

До заяви надаю друкований та електронний варіанти мого рукопису. Електронна 

версія моєї роботи збігається з друкованою. 

Дата                                                                                                    Підпис 
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Порядок перевірки наукових текстів на плагіат в ІПКіК НАН України 
 
 

Додаток 2 

Зразок рішення Комісії з академічної доброчесності ІПКіК НАН України 

РІШЕННЯ 

Комісії з питань академічної доброчесності ІПКіК НАН України про допуск наданого 

рукописку дисертаційної роботи для проходження попередньої експертиз 

Ми, члени комісії ___________________ 

                     н. ступінь, ПІБ 

Підтверджуємо ознайомлення з результатом звіту подібності щодо роботи, 

наданого истемою виявлення текстових збігів/ідентичності/схожості: Назва: 

________________________________________________________ Автор: 

_________________________________________________________ 

Спеціальність:___________________________________________________ Науковий 

керівник:_______________________________________________ 

Після аналізу звіту подібності зроблено такий висновок: 

1) Запозичення, виявлені в роботі, є законними і не є плагіатом (далі – зазначаються 

підстави віднесення запозичень до правомірних). 

2) Рекомендуємо роботу, яка пройшла перевірку прийняти до попередньої експертизи. 

3) Виявлені запозичення не є плагіатом, розміщені в розділах, які не описують 

безпосередньо авторське дослідження, але кількість цитат перевищує обсяг, 

виправданий поставленою метою роботи (далі – зазначаються детальні та 

аргументовані підстави віднесення запозичень до правомірних). Робота приймається 

до захисту, але має бути відкоригована. Відкоригований варіант має бути поданий на 

кафедру за 2 дні до захисту, разом із заявою щодо самостійності виконання письмової 

роботи та ідентичності друкованої та електронної версії роботи (Додаток 1). 

4)  Виявлені запозичення не є плагіатом, але частково розміщені в розділах, які описують 

безпосередньо авторське дослідження, а кількість цитат перевищує обсяг, виправданий 

поставленою метою роботи. В зв’язку з цим мета роботи та поставлені завдання не 

були досягнені. Робота може бути допущена до захисту (наступного року) після того 

як буде відкоригована та допрацьована і успішно пройде повторну перевірку на 

академічний плагіат. 4) Робота містить навмисні текстові спотворення, передбачувані 

спроби укриття запозичень або інші прояви академічного плагіату. Робота містить 

фабрикацію або фальсифікацію даних. Робота не допускається до захисту. 

5)  Інше: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

5) Підтвердження: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………Дата                                                                                         Підписи 
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Порядок перевірки наукових текстів на плагіат в ІПКіК НАН України 
 
 

 

Додаток 3 

Зразок заяви здобувача наукового  ступеня 

Голові спеціалізованої вченої ради 

ІПКіК НАН України 

________________ 

здобувача наукового ступеня 

доктора філософії/ доктор наук 

_________________________ 

Заява 

 з правилами чинного «Порядку перевірки академічних і наукових текстів на плагіат в 

Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України» від _______202____ року, 

згідно з яким виявлення плагіату є підставою для відмови в прийнятті роботи до захисту 

та застосування заходів дисциплінарної та академічної відповідальності, ознайомлений 

(а). 

Про використання Системи виявлення текстових збігів/ідентичності/схожості в 

роботах здобувачів освітньо–наукового ступеня «доктор філософії» («доктор наук») 

оповіщений (а) та надаю свою згоду на обробку та збереження ІПКіК НАН України моєї 

роботи в Базі даних ІПКіК НАН України. 

Також надаю ІПКіК НАН України право на передачу моєї роботи для обробки та 

збереження в Системі виявлення текстових збігів/ідентичності/схожості та використання 

роботи для виявлення плагіату в інших роботах, які завантажувалися/завантажуються для 

перевірки Системою виявлення текстових збігів/ідентичності/схожості та користувачами, 

які мають доступ до цієї Системи, виключно в обмежених цілях для виявлення плагіату в 

текстах робіт. Робота для перевірки ІПКіК НАН України надається в друкованому та 

електронному варіанті. Гарантую ідентичність електронної і друкованої версій моєї 

роботи. 

Дата                                                                                                                                    Підпис 
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Порядок перевірки наукових текстів на плагіат в ІПКіК НАН України 
 
 

Додаток 4 

Зразок заяви авторів текстів наукового стилю (рукописів монографій, підручників та 

навчальних посібників), наданих на розгляд до друку 

Голові вченої ради ІПКіК НАН України 

_______________________________ 

_______________________________ 

Автора (ів) ______________________ 

назва рукопису __________________ 

 

ЗАЯВА 

З правилами чинного Порядку «Про виявлення та запобігання плагіату ІНКіК НАН 

України» від «___»_____ 20__ року, згідно з яким виявлення плагіату є підставою для 

відмови в допуску роботи до захисту та застосування заходів дисциплінарної та 

академічної відповідальності, ознайомлений (а). Про використання Системи виявлення 

текстових збігів/ідентичності/схожості в роботах здобувачів вищої освіти оповіщений (а) 

та надаю свою згоду на обробку та збереження Інституту моєї роботи в Базі даних 

Інституту. Також надаю ІПКіК НАН України право на передачу моєї роботи для обробки 

та збереження в Системі виявлення текстових збігів/ідентичності/схожості та 

використання роботи для виявлення плагіату в інших роботах, які 

завантажувалися/завантажуються для перевірки Системою виявлення текстових 

збігів/ідентичності/схожості та користувачами, які мають доступ до цієї Системи, 

виключно в обмежених цілях для виявлення плагіату в текстах робіт. Робота для 

перевірки Інститутуом надається в друкованому та електронному варіанті. Електронна 

версія моєї роботи збігається (ідентична) з друкованою. 

 Дата                                                                                                                               Підпис 
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Порядок перевірки наукових текстів на плагіат в ІПКіК НАН України 
 
 

Додаток 5 

Зразок апеляційної заяви на рішення Комісії з академічної доброчесності ІПКіК НАН 

України щодо фактів виявлення плагіату  

Голові вченої ради ІПКіК НАН України 

______________________________ ____________ 

здобувача / автора 

 ______________________________ 

         Вид роботи 

Заява 

Заявляю, що (дисертацію, монографію, рукопис наукової статті) 

«____________________________________________________________________________

___ ________________» я підготував (ла) особисто (з урахуванням внеску наукового 

керівника роботи). Тому прошу розглянути оскарження щодо не допуску цієї роботи до 

захисту, оскільки вона не порушує Закони України «Про авторське право і суміжні права» 

і «Про освіту», не містить навмисні текстові спотворення як передбачувані спроби 

укриття запозичень, а виявлені запозичення не є плагіатом. Підтвердження: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Дата                    Підпис 


