
 



 

1. Загальні положення 

1.1. Положення розроблене відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про 

авторське право і суміжні права», Цивільного кодексу України, інших нормативно - 

правових актів та положень коледжу з метою запобігання плагіату у науково - 

методичних, навчально-методичних лабораторіях, навчальних та інших текстових 

роботах.     

1.2. Це Положення є складовою системи внутрішнього забезпечення якості освіти у 

коледжі. 

1.3. Положення передбачає заходи організаційного характеру, спрямовані на 

запобігання та виявлення академічного плагіату в коледжі, і має на меті створення 

системи ефективного запобігання, поширення та виявлення плагіату в роботах 

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти; розвиток навичок добросовісної 

та коректної роботи із джерелами інформації; дотримання вимог наукової етики та 

поваги до інтелектуальної власності інших осіб; активізацію самостійності та 

індивідуальності при створенні власних творів, а також підвищення відповідальності за 

порушення загальноприйнятих правил цитування. 

2. Основні поняття та їх визначення 

2.1. Автор - фізична особа, результатом творчої праці якої є представлений твір. 

2.2. Здобувачі вищої освіти - особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на 

певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації. 

2.3. Твір - результат наукової чи навчально-методичній лабораторії автора 

(співавторів), представлений в коледжі на паперових носіях або в електронному 

вигляді, оприлюднений у мережі Інтернет чи на офіційному wеЬ-сайті коледжу у формі 

монографії, підручника, навчального посібника, статті, тез, курсової роботи чи проекту, 

реферату, есе, контрольної роботи, тощо. 

2.4. Оприлюднення твору - здійснена за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського 

права і (або) суміжних прав дія, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом 

опублікування, публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, 

публічного сповіщення тощо. 

2.5. Плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під 

іменем особи, яка не є автором цього твору. 

2.6. Плагіат академічний - навмисне відтворення (частково або повністю) наукових, 

навчально-дослідних результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного 

дослідження, або відтворення під своїм іменем оприлюднених творів чи інших 

результатів інтелектуальної праці, створених іншими особами без відповідного 

посилання. 

2.7. Цитата - порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи 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 або для посилання на погляди іншого автора в 

автентичному формулюванні. 

2.8. Показник оригінальності твору - кількісний показник, виражений у відсотках, який 

відображає співвідношення авторського тексту до загального обсягу твору. 

2.9. 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 як в оригіналі так і у перекладі 



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 (пере формулювання 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 «маскування» шляхом 

написання перехідних речень між скопійованими частинами тексту; 

• парафраза - переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту. Сутність 

парафрази полягає в заміні слів (знаків), фразеологічних оборотів або пропозицій 

при використанні будь-якої авторської наукової праці (збереженої на електронних 

або паперових носіях, у тому числі розміщеної в мережі Інтернет). 

3. Перелік робіт та порядок перевірки на академічний плагіат 

3.1. В коледжі перевірці на академічний плагіат підлягають: 

• навчальні (курсові роботи (проекти), реферати тощо), кваліфікаційні роботи 

здобувачів вищої освіти, науково-методичні, навчально-методичні праці 

(підручники, посібники та навчальні посібники, методичні розробки, конспекти 

лекцій, робочі зошити тощо), дистанційні курси, монографії та інші роботи 

(організацію перевірки вищезазначених матеріалів здійснюють завідувачі 

відділень, голови циклових комісій та методист у відповідності до наказів 

директора коледжу); 

• рукописи статей, тези доповідей на конференціях, які проводяться в коледжі. 

(організацію перевірки вищезазначених матеріалів здійснюють голови циклових 

комісій, які організовують конференції). 

3.2. Перевірка на академічний плагіат здійснюється на етапі представлення матеріалів 

робіт для розгляду на засіданнях циклових комісій, методичної ради коледжу. Роботи 

що підлягають перевірці на плагіат, надаються авторами в електронному вигляді у 

представлених форматах: *.бос, *.босх, *.гtf 

3.3. Цим Положенням встановлюються такі показники оригінальності текстів: 

• текст вважається оригінальним (висока унікальність), робота допускається до 

захисту або опублікування - 85%-100%; 

• оригінальність задовільна (середня унікальність), слід пересвідчитись у наявності 

посилань на першоджерела, робота потребує доопрацювання та повторної 

перевірки - 70%-84%; 

• оригінальність незадовільна (низька унікальність), слід пересвідчитись у 

наявності посилань на першоджерела, робота потребує доопрацювання та 

повторної перевірки - 50%-69%; 

• оригінальність незадовільна (низька унікальність), слід пересвідчитись у наявності 

посилань на першоджерела, робота відхиляється без права подальшого розгляду 

- менше 50%. 

3.4. Результати перевірки на академічний плагіат оформлюються протоколом 

засідання (циклової комісії, методичної ради, оргкомітету конференції). Строк 

перевірки не повинен перевищувати два тижні. 

3.5. У разі незгоди з результатами перевірки автор (автори) роботи має (мають) право 

подати на апеляцію. Апеляція подається на ім’я директора (для педагогічних 

працівників) чи на ім’я завідувача відділення (для студентів) у триденний термін після 

оголошення результатів перевірки. У цьому випадку за дорученням директора 

(завідувача відділення) створюється комісія для розгляду апеляції, яка повинна 

розглянути апеляційну заяву у тижневий термін після створення комісії. 



При розгляді апеляцій на результати перевірки навчальних робіт здобувачів вищої 

освіти до складу апеляційної комісії обов’язково залучається представник органу 

студентського самоврядування. 

Про дату, місце та час проведення засідання апеляційної комісії апелянта 

попереджають щонайменше за два робочі дні. Якщо він не з’явився на засідання комісії, 

то питання розглядається за його відсутності. 

Результати засідання апеляційної комісії оформлюються відповідним протоколом. 

3.6. В окремих випадках комісія за фактами академічного плагіату також може 

створюватися службовим розпорядженням директора за поданням завідувача 

директора з навчально-методичній лабораторії  роботи. До складу такої комісії можуть 

включатися кваліфіковані фахівці (за згодою), які не є співробітниками коледжу. 

4. Програмно-технічні засоби для перевірки на академічний плагіат 

4.1. Програмно-технічні засоби перевірки на академічний плагіат є допоміжним 

засобом перевірки робіт на предмет виявлення фактів та обсягу неправомірних 

запозичень у поданій роботі. 

4.2. Перевірка науково-методичних, навчально-методичній лабораторії робіт на 

наявність академічного плагіату проводиться з використанням програмно - технічних 

засобів за допомогою однієї або декількох програм, які знаходяться у відкритому 

доступі у мережі Інтернет та визнані наукової спільнотою (рекомендовано Advego 

Plagiatus, Etxt Antiplagiat, , Anti-Plagiarism тощо). 

При прийнятті остаточного рішення враховується специфіка роботи, що перевіряється 

на наявність академічного плагіату (галузь знань, спеціальність), вид роботи (стаття, 

монографія, підручник, курсова робота чи проект тощо) та її унікальність. 

Рекомендований перелік програм пошуку і виявлення плагіату та інструкція щодо їх 

використання надано у Додатку 1. 

5. Відповідальність авторів та посадових осіб за академічний плагіат 

5.1. Встановлення комісією фактів незадовільної оригінальності низької унікальності є 

підставою відмови в участі у конференціях, конкурсах (зокрема, конкурсі «Педагогічні 

інновації») відправлення цих матеріалів на доопрацювання. Також незадовільна 

оригінальність текстових робіт, запланованих педагогічними працівниками в 

індивідуальних планах роботи, можуть враховуватися під час проведення їх атестації. 

5.2. Низький відсоток оригінальності робіт здобувачів вищої освіти є підставою щодо 

прийняття комісією рішення про недопущення до захисту та відправку матеріалів на 

доопрацювання або видачу нового варіанта завдання. 

 
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Положення набуває чинності з дати його затвердження наказом директора. 

6.2. Всі зміни та доповнення до Положення розглядаються та приймаються на 

засіданні педагогічної ради та затверджуються наказом директора коледжу. 

6.3. Відповідальність та контроль за виконанням Положення несуть посадові особи 

коледжу відповідно до їх функціональних обов’язків.



Додаток 1 

Рекомендації щодо роботи з програмою перевірки на плагіат 

Існує декілька видів технічних засобів, які шляхом автоматичного порівняння 

текстових документів в електронній формі з базою даних інших текстів, створюють 

умови для швидкого виявлення плагіату. 

Перевірку наукових робіт на унікальність та наявність в них плагіату можливо 

проводити за допомогою безкоштовних програм, які знаходяться в мережі Інтернет у 

вільному доступі, зокрема: Advego Plagiatus; Etxt Antiplagiat; Anti-Plagiarism. 

AdvegoPlagiatus- програма пошуку в Інтернеті часткових або повних копій 

текстового документа з достатньо простим інтерфейсом. Plagiatus показує ступінь 

унікальності тексту, джерела тексту, відсоток збігу тексту. Також програма перевіряє 

унікальність зазначеного ЦКЕ. 

Etxt Antiplagiat- програма для перевірки унікальності тексту, яка дозволяє 

провести детальний аналіз тексту і визначити оригінальність статті в процентному 

співвідношенні. Etxt Antiplagiat має також он-лайн версію для перевірки коротких 

текстів до 5000 знаків. 

Варто зазначити, що Etxt Antiplagiat та Advego Plagiatus є дуже схожими між 

собою програмами як за функціями, так і за аналізом та оцінкою результатів, проте 

вони мають деякі розбіжності у пошуку та самому принципі роботи, тому найбільш 

ефективним буде одночасне використання обох програм. 

Anti-Plagiarism - програмне забезпечення, призначене для ефективного виявлення 

і таким чином запобігання плагіату. Це універсальний інструмент для боротьби з 

WorldWideWeb  копіюванням-вставкою інформації з присвоєнням авторства. 

Після, того як ви встановили на комп'ютер програму Etxt Antiplagiat, можна 

здійснювати перевірку робіт на унікальність. Для цього необхідно виконати декілька 

кроків: 

Відкрити програму Etxt Antiplagiat. 

Зліва на верхній панелі треба натиснути «Файл», а потім «Відкрити». 

Після появи значка «Обзор», обираємо потрібний документ і натискаємо кнопку 

«Відкрити». 

Текст з'явиться у головному вікні програми. Після цього необхідно натиснути 

кнопку «Перевірити унікальність». Або ж відразу при копіюванні тексту обрати з 

контекстного меню пункт «Вставити і перевірити». 

У вікні програми можна побачити вихідний текст, а після нього посилання на 

сайти - адреси сторінок, на яких були знайдені співпадіння. Вони позначені різним 

кольором, а поряд подається кількість співпадіть у процентному співвідношенні. 

Перевірка однієї наукової роботи обсягом 100-130 сторінок займає 30-45 хвилин. 

По закінченню перевірки тексту на унікальність можна побачити, чому дорівнює 

унікальність даного тексту у відсотковому еквіваленті. 

Для збереження звіт перевірки роботи, необхідно натиснути «Файл», а потім 

«Створити звіт» і «Зберегти». 

З іншими функціями програми можливо ознайомитися самостійно. Програма 

може перевіряти не тільки окремий скопійований текст, але й цілий пакет текстів із 

зазначеної вами папки на комп'ютері. Для цього потрібно вибрати «Операції» - 

«Пакетна перевірка» і зазначити папку з текстами. 

Результат комп’ютерної перевірки текстів на плагіат наводиться у формі звіту та 

індексу унікальності тексту, який сам по собі демонструє лише обсяг тексту, що співпав 

із доступними Інтернет-джерелами. 


