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• Провідні заклади вищої 

освіти все прискіпливіше 

ставляться до рівня свого 

престижу і вбачають одним  

із найважливіших завдань 

боротьбу з плагіатом 
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Положення про запобігання та 
виявлення академічного плагіату в 
освітній і науково-дослідній роботі 

учасників освітнього процесу та 
науковців БДМУ 
(нова редакція)  

 
• затверджене на вченій раді 27.10.2022 року  
• введене в дію наказом в.о. ректора за №452-адм 

від 31.10.2022 року. 
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Види академічного плагіату: 

• републікація,  

• реплікація,  

• рерайт,  

• фальсифікація,  

• дослівний чи мозаїчний плагіат, 
відсутність посилань на прямі цитати, 

• неадекватне перефразування, 

• поєднання власного та запозиченого 
тексту без цитування джерел,  

• копіювання чужої наукової роботи та 
привласнення результатів праці  

АКАДЕМІЧНИЙ  

ПЛАГІАТ 
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• 1 вересня 2022 року БДМУ 
підписав угоду про співпрацю з 
компанією «Антиплагіат» у 
напрямку дотримання принципів 
академічної доброчесності. 

 

• У рамках співпраці БДМУ надано 
безкоштовний доступ до онлайн-
сервісу для запобігання плагіату 
«Unicheck» 
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• Сервісом пошуку плагіату Unicheck користуються Міністерство освіти та науки 
України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти та  
понад 1100 університетів в Україні і світі. 
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• За 2022 рік перевірено 137 робіт, у т.ч. за допомогою сервісу UNICHECK.  

• Абсолютна більшість перевірених робіт мали оригінальні дані.  

• 4 роботи відхилені комісією як такі, що містили недозволену кількість 

запозичень. 
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онлайн-
сервіс для 

запобігання 
плагіату 

Unicheck 

• виділяє більшість збігів тексту, цитати та 
посилання, допомагаючи швидко знайти 
неоригінальний текст. 

• Minimap допомагає швидко переглядати 
документ, знаходити цитати, збіги та 
посилання.  

• показує текстові збіги, які варті уваги експерта, 
та не включає часто вживані вислови до 
результатів перевірки. 

• генерує список працюючих посилань на 
джерела з текстовими збігами. Небезпечні 
посилання мають спеціальну позначку-
попередження. 

• звіти Unicheck завжди залишаються в доступі і 
можуть бути завантажені у форматі .pdf для 
офлайн-використання. 
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• можливість порівняння перевіреного тексту з джерелом, в якому є схожі або 
такі ж самі формулювання, в одному вікні. 
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• можливість створення власної бази робіт у 
бібліотеці акаунту 

• програма порівнює кожен документ з 
незахищеними  інтернет-джерелами та 
внутрішньою базою академічних робіт нашого 
ЗВО. 

• конфіденційність –  роботи зберігаються в 
акаунті БДМУ. Тексти доступні відповідальним 
нашим експертам та можуть бути видалені 
будь-коли. 
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• Після перевірки на плагіат роботи 

система автоматично генерує 

онлайн звіт.  

• У результаті візуалізується відсоток 

оригінальності тексту та список 

сайтів із відсотком збігу у 

відповідному кольорі залежно від 

застосованих пошукових серверів. 
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 Рівень оригін-ті Рекомендована дія 

Високий 

понад 80 % 

Текст вважається оригінальним та не потребує додаткових дій  

щодо запобігання неправомірним запозиченням.  

Робота допускається до публікації 

Задовільний 

від 60 до 80 % 

Наявні окремі ознаки академічного плагіату. Слід пересвідчитись у 

наявності посилань на першоджерела для цитованих фрагментів. 

Робота потребує доопрацювання та повторної перевірки 

Низький 

від 50 до 60 % 

Наявні певні ознаки академічного плагіату, але матеріал може бути 

прийнятий за умови доопрацювання з обов’язковою наступною 

перевіркою на оригінальність доопрацьованого твору 

Неприйнятний 

менше 50 % 

Наявні істотні ознаки плагіату.  

Матеріал до розгляду не приймається 

 РІВЕНЬ ОРИГІНАЛЬНОСТІ (СТАТТІ) 
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• Довідка про результати перевірки 

є одним із документів, на підставі 

яких приймається рішення про 

оригінальність роботи і готується 

висновок про допуск (прийняття) 

роботи до захисту (публікації). 
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• схожість фрагментів тексту за словосполученнями та 
реченнями до наявних публікацій в інтернеті та окремих 
бібліотеках; 

• виявлення змін (модифікацій) тексту, які за визначенням 
програми перевірки можуть впливати (чи не впливати) 
на % оригінальності авторського тексту; 

• публікація дисертантом статті в часописі університету і 
через рік подача майже ідентичної статті в інший 
журнал БДМУ; 

• переклад на англійську мову тексту вже опублікованої 
статті українською мовою іншими авторами і публікація 
від свого авторства; 

• переклад на українську мову розділу вже захищеної 
дисертації закордоном і спроба публікації матеріалу від 
свого авторства.  

ЗАУВАЖЕННЯ: 
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• організовувати заходи з популяризації основ інформаційної культури: проводити для 
докторантів, аспірантів та здобувачів лекції з питань наукової етики та недопущення 
академічного плагіату; залучати учасників освітньо-наукового процесу до роботи в 
конференціях та вебінарах щодо академічної доброчесності. 

• під час викладання нормативної навчальної дисципліни «Етика і методологія 
наукового дослідження. Основи академічної доброчесності» обсягом 3 кредити, що 
входить до навчального плану аспірантів і здобувачів PhD поза аспірантурою – 
викладачам більше акцентувати увагу дисертантів на належне запозичення і 
оформлення фрагментів авторських творів. 

• постійно доводити до всіх учасників освітньо-наукового процесу та наукових 
досліджень, що наявна програма перевірки «Unicheck» виявляє всі модифікації тексту, 
у тому числі із заміною в тексті голосних «а, о, і, е» із підміною мови текстового 
редактора; 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 
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• по можливості всі дисертації, виконані в нашому університеті вносити в репозиторій 
БДМУ (що, зокрема, вимагає достатнього місця на сервері, потужну антивірусну 
програму); 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

• надавати на перевірку роботи без списків 
літератури, додатків, тощо оскільки це: 

• скоротить час перевірки, 
• зменшить витрати на перевірку,  
• зменшить кількість можливого виявлення 

запозичень, 
• водночас не знизить ефективність перевірки 

встановлення реального плагіату. 
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ДБАЄМО ПРО ДОТРИМАННЯ 
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ РАЗОМ 

18 


