
 



РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Положення про запобігання плагіату та впровадження практики 
належного цитування (далі - Положення) створено на основі 
законодавства України, Статуту Кременецької обласної гуманітарно-
педагогічної академії (надалі – Академії) та інших положень навчальної 
та наукової роботи, а також найкращих міжнародних практик 
запобіганню плагіату. 
 
1.2. Це Положення: 

• регулює застосування загальних засад і правил наукової етики в 
письмових роботах студентів Академії;  

• визнає академічну етику та повагу до інтелектуальних надбань 
ключовими засадами організації освітнього процесу і покликане 
сприяти впровадженню практики належного цитування шляхом 
закріплення визначення поняття та форм плагіату, методів запобігання 
його поширенню, процедури розгляду та фіксування фактів плагіату, а 
також наслідків його вчинення в межах Академії;  

• має на меті підвищення якості організації освітнього процесу та 
рівня дисципліни студентів при виконанні навчальних завдань у 
вигляді письмових робіт, забезпечення дотримання студентами 
Академії вимог щодо оформлення письмових робіт, активізацію 
самостійності їх виконання, а також відповідальність за їх порушення. 
 

РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАГІАТУ ТА ЙОГО ФОРМ 
 
2.1. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: 

•  плагіат – оприлюднення студентом, повністю або частково, чужого 
твору (ідеї, результатів дослідження) під своїм іменем, а також 
відтворення студентом в своїй самостійній письмовій роботі текстів 
інших авторів, які опубліковані в паперовому чи електронному вигляді, 
без відповідного посилання на їх джерело; 

•  письмова робота студента – будь-яке письмове завдання, що 
виконується студентами Aкадемії в межах освітнього процесу під час 
проміжного та підсумкового контролю знань відповідно до програми 
навчальної дисципліни, а також під час державних іспитів.  

Письмові роботи включають, однак не обмежуються: 
•  рефератами, контрольними роботами, тезами, курсовими та 

дипломними роботами, звітами за результатами лабораторних чи інших 
практичних досліджень;  



•  оприлюднення – подання твору викладачеві (на кафедру) або його 
публічна  презентація. 

 
2.2. ПЛАГІАТОМ ВВАЖАЄТЬСЯ: 

 
•  дослівне відтворення чи копіювання тексту (від фрази до набору 

речень) із книг, статей, Інтернет-ресурсів чи інших джерел без чіткого 
виокремлення копійованого тексту та посилання на автора (джерело); 

•  перефразування частин тексту інших авторів із зміщенням слів або 
слідування структурі їх аргументації без посилання на джерело; 

•  оприлюднення твору, написаного третьою особою на замовлення 
студента; 

•  списування письмових робіт інших студентів. 
 

РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ АКАДЕМІЄЮ  ТА 
СТУДЕНТАМИ 

 
3.1. Відповідно до чинних нормативних документів (Закони України 
«Про вищу освіту» (ст. 63); «Про освіту» (ст.42)); Статуту КОГПА 
ім. Тараса Шевченка щодо запобігання плагіату та дотримання 
академічної доброчесності, впровадження практики належного 
цитування є вихідними поняттями організації освітнього процесу. Під 
час написання письмових робіт студент повинен підтвердити свій 
рівень володіння знаннями, практичними навичками, професійною 
майстерністю, а також дотримуватись законодавства України, Статуту, 
положень Академії, моральних та етичних норм щодо авторських прав 
інших осіб. 
 
3.2. Відповідно до Положення студент зобов'язується «самостійно 
виконувати всі види навчальних завдань». За порушення Положення 
студент може бути позбавлений диплома навчального закладу. Рішення 
про ненадання диплома приймає Вчена рада академії. 
 
3.3. Управлінську та контролюючу  функцію щодо реалізації Положення 
з метою запобігання плагіату та впровадження практики належного 
цитування в освітньому процесі Академії здійснює навчальна частина, 
кафедра та відповідальні експерти за перевірку оригінальності роботи 
та її допуск до захисту у визначений термін (Додатки 2;  3; 6).   
 
3.4. Експертна перевірка унікальності тексту кваліфікаційної роботи та її 
допуск до захисту здійснюється призначеними на засідані кафедри 



експертами та науковим керівником до введення в дію перевірки 
програмним забезпеченням через мережу Інтернет. Перевірка наукових  
робіт на наявність академічного плагіату  проводиться з використанням 
програмами на антиплагіат «Unichek». 

При прийняті остаточного рішення враховується специфіка 
роботи, що перевіряється на наявність академічного плагату (галузь 
знань, спеціальність),  вид роботи (стаття, монографія, підручник, 
дисертація, дипломна робота тощо) та її унікальнісь.  
 

РОЗДІЛ 4. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПЛАГІАТУ В 
ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 
4.1. Профілактика плагіату в освітньому процесі. 

Профілактика плагіату в освітньому процесі Академії здійснюється 
шляхом: 

•  формування, видання та розповсюдження серед студентів 
факультетами та/чи кафедрами академії методичних матеріалів з 
уніфікованим визначенням вимог щодо належного оформлення 
посилань на використані у письмових роботах матеріали; 

• запровадження в рамках ознайомчих та/чи професійно-
орієнтованих курсів на першому році навчання бакалаврату та 
магістерських програм модулів з основ наукового письма та 
дослідницької роботи з вивченням вимог до написання письмових робіт 
та особливою увагою до принципів самостійності роботи над 
письмовими завданнями, коректного застосування інформації з інших 
джерел та уникнення плагіату, а також правил опису джерел та 
оформлення цитувань; 

• повідомлення Студентів про це Положення та наслідки вчинення 
плагіату, що ним передбачені (Додаток 1); 

• забезпечення доступу кожному Студентові Академії до повної 
версії цього Положення на веб-сторінці Академії. 
 
4.2. Рекомендації до впровадження в навчальній роботі. 

Формулювання письмових завдань деканатам факультетів, 
кафедрам та під час планування навантаження, викладачам Академії 
рекомендується: 

•  заміняти реферативні письмові роботи альтернативними 
творчими завданнями, що  сприяють самостійному підходу студента до 
їх виконання, зокрема: аналітичними записками, тезами, есе, 
рецензіями, оглядами літератури, підготовкою презентацій тощо; 



•  розглядати можливість заміни однієї об' ємної письмової роботи в 
межах курсу кількома, однак меншими за обсягом; 

•  розраховувати обсяг письмових робіт із врахуванням 
навантаження на Студентів за іншими курсами; 

•  розмежувати завдання за рівнем складності для Студентів 
бакалаврату та магістерських програм. 
 

 
РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ФАКТУ ПЛАГІАТУ 

 
5.1. Встановлення факту плагіату. 
5.1.1. Викладач, оцінюючи письмову роботу студента і зафіксувавши 
наявність плагіату, зобов'язаний не зарахувати таку роботу, оцінивши її 
в «нуль» балів, і письмово проінформувати протягом двох робочих днів 
про виявлений факт плагіату завідувача кафедри, на якій навчається 
студент, та завідувача кафедри, на якій викладається даний курс, а 
також ставить до відома Студентський парламент (СП). Курсові та 
кваліфікаційні роботи, в яких виявлено ознаки плагіату, не 
допускаються до захисту. 
5.1.2. Студент, який не згоден із рішенням викладача щодо 
встановленого факту плагіату та незарахуванням відповідної письмової 
роботи, має право протягом двох робочих днів звернутися до завідувача 
кафедри, на якій викладається цей курс, для перевірки наявності чи 
відсутності факту плагіату. 
5.1.3. Студент подає завідувачу кафедри заяву з проханням про 
перевірку наявності чи відсутності факту плагіату в своїй письмовій 
роботі. Заява має містити коротке письмове пояснення суті справи, 
контактну інформацію, підпис заявника та дату подання. До тексту      
заяви додається копія роботи, яка розглядається. Без зазначених 
документів заява до розгляду не приймається (Додаток 6). 
5.1.4. Протягом двох робочих днів після отримання заяви завідувач 
кафедри призначає експерта (з числа викладачів кафедри) для 
перевірки матеріалів щодо встановлення факту плагіату. Строк 
перевірки становить не більше п'яти днів з моменту отримання 
доручення експертом. 
5.1.5. На експерта покладається обов'язок зібрати та дослідити необхідні 
матеріали для проведення перевірки, а в разі необхідності заслухати 
пояснення студента, робота якого перевіряється, та викладача, який 
зафіксував факт плагіату. 



5.1.6. Експерт інформує завідувача кафедри про результати перевірки 
щодо наявності чи відсутності достатніх підстав для встановлення факту 
плагіату. 
5.1.7. Завідувач кафедри на підставі висновку експерта ухвалює 
остаточне рішення про наявність чи відсутність факту плагіату в роботі 
та доводить його до відома студента (в письмові або усній формі). 
5.1.8. Завідувач кафедри, на якій навчається студент, передає декану 
відповідного факультету подання щодо застосування заходів впливу на 
студента, в роботі якого встановлено факт плагіату. 
 
5.2. Наслідки у випадку встановлення факту плагіату 
5.2.1. До студента Академії у випадку встановлення факту плагіату може 
бути застосовано два види заходів впливу: 

• академічні (незарахування роботи); 
• дисциплінарні (догана, письмове попередження від декана 

факультету). 
5.2.2. Обидва вищезазначені заходи впливу можуть бути застосовані 
одночасно. 
5.2.3. Наявність двох і більше фактів плагіату у роботах студента є 
підставою для позбавлення Студента диплома Академії, про що Вченою 
Радою приймається рішення за відповідним поданням ради факультету 
 

РОЗДІЛ 6. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ. 
 
6.1. Це Положення в повному обсязі набирає чинності з 1 вересня 
2018 року. 
6.2. З метою забезпечення ефективності застосування цього Положення 
наприкінці навчального року структурні підрозділи (факультети, 
кафедри) готують стислий висновок щодо практики його реалізації, 
який може містити рекомендації щодо внесення змін і доповнень. Такий 
висновок виноситься на розгляд Вченої ради академії для подальшого 
розгляду та прийняття відповідного рішення. 
6.3. На основі рішення Вченої ради видається наказ академії про 
впровадження у дію цього Положення. 
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ДОДАТОК 1  
ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 

ПРАКТИКИ НАЛЕЖНОГО ЦИТУВАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ АКАДЕМІЇ 
 
 

Ректорові / Завідувачеві кафедри 
________________________________ 
Кременецької обласної гуманітарно-
педагогічної академії ім. Тараса 
Шевченка 
_________________________________ 
_________________________________ 
здобувача освітнього ступеня 
«магістр» 

______________________________ 

 

Заява 

Цим я підтверджую, що був проінформований про правила 
запобігання плагіату та впровадження практики належного цитування в 
освітньому процесі Академії, які стосуються перевірки оригінальності 
робіт. Тому заявляю, що згоден на обробку моєї роботи*, а також її 
архівування у базі даних відповідно до прийнятої в Академії процедури 
антиплагіату. 

Крім цього, заявляю, що подана для перевірки електронна версія 
моєї роботи співпадає (ідентична) з друкованою. 
 
 
 

 

___________________ 

 
 
 
 

 

______________________  
Дата 

 
Підпис 
 

 
 
 
 
 
 

* Під обробкою розуміється порівняння змісту роботи, переданої на перевірку для 
виявлення фактів запозичення, створення звіту подібності та архівування в базі даних з 
метою подальшого порівняння з майбутніми роботами. 



ДОДАТОК 2  
ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

НАЛЕЖНОГО ЦИТУВАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ АКАДЕМІЇ 
 

 

 

ПРОТОКОЛ ПЕРЕВІРКИ ОРИГІНАЛЬНОСТІ РОБОТИ 

 

Тема: _______________________________________________________________ 

 

Автор: ______________________________________________________________ 

 

Спеціальність: _______________________________________________________ 

 

Науковий керівник: ___________________________________________________ 

 

Факультет: __________________________________________________________ 

 

Тип наукової роботи:  

Магістерська робота    

Інша робота _______________________________________________ 

 

Оцінка звіту подібності показала, що:  

робота не містить безпідставних запозичень  
робота містить запозичення  

робота потребує розгляду комісії  

 

Примітки про виявлені запозичення: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

 

_______________ 

 
 
 
 

_________________________  
Дата 

 
Підпис експерта  



ДОДАТОК 3  
ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

НАЛЕЖНОГО ЦИТУВАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ АКАДЕМІЇ 

 

ВИСНОВОК КАФЕДРИ 
  

ПРО ДОПУСК (ПРИЙНЯТТЯ) РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ 

 

Підтверджуємо ознайомлення з результатом звіту подібності щодо роботи:  

Тема: ________________________________________________________ 

Автор: _________________________________________________________  

Спеціальність: ___________________________________________________ 

 

Після перевірки звіту подібності зроблено такий висновок:   

Запозичення, виявлені в роботі, є законними і не є плагіатом. Таким 
чином робота незалежна і приймається до захисту.   

Запозичення не є плагіатом, але виявлена кількість цитат перевищує 
обсяг, виправданий поставленою метою роботи (ст. 444 Цивільного кодексу 
України). Робота має бути відкоригована і подана на кафедру за 10 днів до 
захисту (прийняття до захисту).  

Виявлені запозичення роблять роботу незаконною і схильною до 

плагіату. Робота не допускається до захисту.   

Наукова робота містить навмисні текстові спотворення як передбачувані 
спроби укриття запозичень. Робота не допускається до захисту.  

Підтвердження: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
  
 

 

________________ 

 

 

______________________________  
Дата 

 
Підпис керівника кафедри  



ДОДАТОК 4  
ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

НАЛЕЖНОГО ЦИТУВАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ АКАДЕМІЇ 

 

Завідувачеві кафедри 

______________________________ 

Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

______________________________ 

______________________________ 

здобувача освітнього ступеня 

«магістр» 

______________________________ 

 

Заява 

 

Заявляю, що наукову роботу «______________________________________ 

___________________________________________________________________»  

я підготував особисто (з урахуванням внеску наукового керівника роботи). 
Тому прошу розглянути оскарження щодо не допуску (неприйняття) цієї роботи 
до захисту, оскільки вона не порушує авторські права третіх осіб відповідно до 
Закону України «Про авторське право і суміжні права», не містить навмисні 
текстові спотворення як передбачувані спроби укриття запозичень, а виявлені 
запозичення не є плагіатом.  

Підтвердження: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

_______________ 

 

 

_____________________  
Дата                                                                                        Підпис 

 



 

ДОДАТОК 5  
ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

НАЛЕЖНОГО ЦИТУВАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ АКАДЕМІЇ 
  

Завідувачеві кафедри 

_____________________________ 

_____________________________ 

Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

_____________________________ 

_____________________________ 

здобувача освітнього ступеня 

«магістр» 

___________________________ 

 

Заява 

 

Я, П.І.БП., магістр (курс, група, факультет) 
____________________________________________________________________ 
заявляю, що моя кваліфікаційна робота на тему 
«__________________________________________________________________» 
(назва роботи), представлена для захисту, виконана самостійно і в ній не 
міститься елементів плагіату. Усі запозичення із друкованих та електронних 
джерел, а також захищених раніше наукових робіт мають відповідні посилання. 
Я ознайомлений (а) з діючим Положенням в Академії, згідно з яким виявлення 
плагіату є підставою для відмови в допуску роботи до захисту та застосування 
дисциплінарних заходів.  

Крім цього, заявляю, що подана для перевірки електронна версія моєї 
роботи співпадає (ідентична) з друкованою. 

 

 

 

Дата _________                             Підпис _______________



ДОДАТОК 6 
  

ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 

ПРАКТИКИ НАЛЕЖНОГО ЦИТУВАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ АКАДЕМІЇ 
  

Завідувачеві кафедри 

__________________________ 

__________________________ 

Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка 

__________________________ 

__________________________ 

здобувача освітнього ступеня 

«магістр» 

_________________________ 

 

Заява 

 

Прошу здійснити перевірку наявності чи відсутності факту плагіату в 

письмовій роботі на тему:  

«___________________________________________». 

До тексту заяви додається копія роботи, яка розглядається. 

 

Контактна інформація здобувача:  

адреса/e-mail/телефон 

 

(Без зазначених документів заява до розгляду не приймається). 

 

 

Дата подання                                                                             Підпис заявника  

 
 
 

 
 

 

 

 

 


