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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» від 23.12.1993 № 3792 - XІІ).
Плагіат академічний − навмисне відтворення здобувачем
вищої освіти у письмовій або електронній формі чужого 
твору, опублікованого на паперовому або офіційно
оприлюдненого на електронному носії, повністю або
частково, під своїм іменем без посилання на автора (ст. 69 
ЗУ “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII).
Самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) 
власних раніше опублікованих наукових результатів як 
нових наукових результатів.



Різновиди плагіату:
- видання виконаної роботи іншого автора за свою без 
внесення в неї жодних змін та належного оформлення
цитування;
- копіювання значної частини чужої роботи в свою без 
внесення в запозичене жодних змін та належного оформлення
цитування;
- представлення суміші власних та запозичених аргументів
без належного цитування;
- внесення незначних правок у скопійований матеріал
(переформулювання речень, зміна порядку слів в них тощо) 
та без належного оформлення цитування;
- компіляція – створення значного масиву тексту шляхом 
копіювання із різних джерел без внесення в нього правок, 
посилань на авторів та «маскуванням» шляхом написання
перехідних речень між скопійованими частинами тексту.



Автор – фізична особа, результатом творчої праці якої є
представлений твір (ст. 1 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»
від 23.12.1993 № 3792 -XІІ).

Упорядники – це особи, які організують, обробляють, систематизують
або відновлюють твір, який є об’єктом авторського права.

Авторське право належить особі, яка підготувала збірник,
самостійно обробила або систематизувала матеріал. Авторові збірника,
іншого складеного твору, іменованого упорядником, належить авторське
право на здійснені ним підбір або розташування матеріалів.

Перед іменем укладача треба наводити слова, що визначають
характер виконаної роботи: «укладач» («упорядник»), «уклав»,
«редактор-укладач», «опрацював», «узагальнив», «зібрав», «записав»
тощо.

Укладач користується авторським правом лише за умови
дотримання ним прав авторів кожного з творів, що включаються до
складеного твору.



Класифікація перевидань
Видання зі змінами:
доповнене видання — видання, яке відрізняється від попереднього певним
обсягом доданого матеріалу (але не більше ніж 25 %);
 перероблене видання — видання, текст якого значно змінено порівняно з
попереднім. Зміни можуть бути спричинені такими чинниками:
1) поява значного масиву нового матеріалу; 2) переосмислення автором своїх
поглядів.
 виправлене видання — видання, у якому виправлені всі допущені в 
попередньому варіанті друкарські та поліграфічні помилки;
 розширене видання — має певний обсяг доданих матеріалів.
Видання без змін:
 стереотипне видання — видання, що здійснене без жодних втручань до 
попередньо видрукованого тексту;
 репринтне видання — точне відтворення оригіналу зі збереженням
оформлення;
 факсимільне видання — твір друку, що графічно точно відтворює давно 
випущене оригінальне видання, зокрема всі особливості паперу та обкладинки. 
Такі видання покликані передавати дух епохи



Політологія: Підручник / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. 
Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: ВЦ “Академія”, 
2008. – 568 с. (Альма-матер)

У підзаголовкових даних після назви перевидання потрібно наводити
відомості про повторність видання (перевидання), наприклад "2-ге 
видання", характер перевидання — ("виправлене", "доповнене", 
"перероблене", "без змін" або комбінацію видів змін — "виправлене
та доповнене", "перероблене та доповнене" тощо)



Unicheck (попередня назва — Unplag.com) — платний
онлайн-сервіс пошуку плагіату, який перевіряє текстові
документи на наявність запозичених частин тексту з
відкритих джерел в Інтернеті чи внутрішньої бази
документів користувача. Сервіс підтримує doc, docx, rtf,
txt, odt, html, zip та pdf формати.

Сервіс пошуку плагіату Unicheck може застосовуватися як для
індивідуального використання — студентами, журналістами,
письменниками, публіцистами, вчителями — так і для
корпоративного. Unicheck був запущений в 2014 році для викладачів
та студентів. На український ринок сервіс вийшов наприкінці 2015
року. Сайт почав роботу як онлайн-сервіс пошуку плагіату, в основі
якого складний алгоритм аналізу тексту, розроблений лінгвістами,
викладачами та ІТ-спеціалістами. Система розкладає текст на
окремі фрази та шукає збіг у режимі реального часу через Інтернет
чи в документах з бібліотеки користувача, при цьому програма
розпізнає підміну символів в тексті (спосіб обману систем пошуку
плагіату — заміна символів схожими символами з іншого алфавіту).
Також Unicheck визначає цитати та виноски, автоматично
виключаючи їх зі звіту.

https://uk.wikipedia.org/wiki/DOC
https://uk.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML
https://uk.wikipedia.org/wiki/Rich_Text_Format
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
https://uk.wikipedia.org/wiki/HTML
https://uk.wikipedia.org/wiki/Zip
https://uk.wikipedia.org/wiki/PDF


Цитата – порівняно короткий уривок з наукового,
методичного або 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,
зафіксувати аналогічні рішення для подальшої
модернізації, продемонструвати попередні результати
досліджень інших авторів або для посилання на погляди
іншого автора в автентичному формулюванні (ст. 1 ЗУ
«Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993
№3792 - XІІ).



РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ НА ПЛАГІАТ



РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ НА ПЛАГІАТ
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ВИЯВЛЕННЯ ПІДОЗРІЛОГО ФОРМАТУВАННЯ



ЗАСТОСОВАНО МАКРОС З РОЗБИТТЯМ ТЕКСТУ



ЗАСТОСОВАНО МАКРОС НА ВСТАВКУ СИМВОЛІВ



ЗАСТОСОВАНО МАКРОС НА ВСТАВКУ СИМВОЛІВ



АВТОЗАМІНА СИМВОЛІВ



АВТОЗАМІНА СИМВОЛІВ



ЗАМІНА ТЕКСТА ТАБЛИЦЯМИ ТА «СКРІНАМИ»



Критерії оцінювання плагіату в підручниках, 
навчальних посібниках, методичних рекомендаціях

Під час перевірки на наявність плагіату монографій, підручників,
посібників та інших робіт НПП, докторантів, аспірантів допускається
співпадіння не більше 30% раніше опублікованого матеріалу.

Під час перевірки на наявність плагіату наукових статей
допускається співпадіння не більше 5% раніше опублікованого
матеріалу.

При перевірці з мережею Інтернет допускається співпадіння не
більше 10%.
Після проходження перевірки на плагіат автор отримує на свою
електронну пошту повний звіт у форматі pdf, та у паперовому
вигляді першу сторінку звіту Unicheck та протокол аналізу звіту
подібності з підписом відповідальної за перевірку особи.
Порядок подання навчально-методичних видань на розгляд
Педагогічної ради коледжу розміщений на сайті коледжу у розділі
“Навчально-методична робота”



Перевірка підручників та навчальних посібників на 
ознаки плагіату у 2019 р. 

Не пройшли перевірку на ознаки 
плагіату 23 видань, з них:

Перевірено текстів на ознаки 
плагіату у 2019 р. – 38 видань

4 видання рекомендовані до розгляду 
комісією з етики та академічної 
доброчесності 19.09.2019 р.



Навчальний посібник «Практикум з біофізики. Частина ІІ. 
Біотермодинаміка. Біоелектрика та біомагнетизм. 

Фотобіологія»

Автори: В.В. Бойко, І.А.Залоїло, Ю.І. Посудін

Коефіцієнт подібності: 23,38 % (max 10 %)
Кількість сторінок: 246 с.

Коефіцієнт подібності/всього джерел 23,38%/699
з них  посилання на навчальний посібник
«Біофізика і методи аналізу навколишнього
середовища» / Ю.І. Посудін. – 2013. 

10,09 %

Навчальний посібник «Методи руйнівної оцінки
якості та безпеки с/г і харчових продуктів». / Ю.І. 
Посудін. – 2005. 

3,50 %

Коефіцієнт подібності з виключенням попередніх
видань авторів

9,79 %



Коефіцієнт подібності: 20.00 % (max 10 %)

Навчальний посібник «Облік і аудит в туризмі у схемах і 
таблицях»

Автори: І.Д. Лазаришина, І.В. Мельниченко,оТ.О. Гуренко, Л.В. 
Мельянкова

Кількість сторінок: 191 с.

Коефіцієнт подібності/всього джерел 20,00%/660
з них  посилання на нормативні документи, інструкції, 
положення: 1. Інструкція про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 
господарських операцій підприємств і організацій.
2. Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження
Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів
3. Наказ Міністерства фінансів України Про бухгалтерський облік 
запасів
4. Інші нормативні документи

5,42 %

1,44 %

1,03 %

3,0 %

Коефіцієнт подібності з виключенням нормативних
документів, інструкцій та положень

9,11 %



КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 наказ директора від 04.03.2020
 Комісія наділяється правом розглядати та 

аналізувати окремі випадки щодо можливого 
порушення академічної доброчесності на підставі 
протоколів аналізу звіту подібності перевірених 
текстів навчально-методичних видань та дипломних 
робіт (проектів) у програмах «WCopyfind.4.1.4» і 
«Unicheck» та надавати пропозиції адміністрації 
коледжу щодо накладання відповідних санкцій.



5. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-
педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути 
притягнені до такої академічної відповідальності:

відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні
вченого звання;

позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) 
ступеня чи присвоєного вченого звання;

відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного
педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

позбавлення права брати участь у роботі визначених законом 
органів чи займати визначені законом посади.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ВП НУБіП
УКРАЇНИ «НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ» РОЗМІЩЕНЕ НА 
САЙТІ КОЛЕДЖУ

Стаття 42. Академічна доброчесність

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про освіту



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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