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Нормативні 
документи щодо 
академічної 
доброчесності в 
Україні

Закон України "Про вищу освіту"   

Ст. 1 “Основні терміни та їх визначення”;                  

Ст. 6 “Атестація здобувачів вищої освіти”;                 

Ст. 16 “Система забезпечення якості вищої освіти”; 

Ст. 32 “Принципи діяльності, основні права та 

обов’язки закладу вищої освіти”;                               

Ст. 58 “Обов'язки науково-педагогічних, наукових і 

педагогічних працівників”; 

Ст. 63 “Обов'язки осіб, які навчаються у закладах 

вищої освіти”; 

Ст. 69 “Права інтелектуальної власності та їх захист” 

Закон України “Про наукову та науково-

технічну діяльність”. 

Ст. 1 «Основні терміни та їх визначення». URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19

Закон України “Про освіту”. 

Ст. 42 «Академічна доброчесність». URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3 

Закон України “Про авторське право і суміжні 

права”. 

Ст. 50 «Порушення авторського права і суміжних 

прав». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-

12/page3



Нормативні 
документи щодо 
академічної 
доброчесності в 
Україні

Лист МОН України “Щодо рекомендацій з академічної 

доброчесності для закладів вищої освіти” від 

23.10.2018 № 1/9-650

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна 

доброчесність» Закону України “Про освіту”, URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729-18#Text

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з 

підтримки академічної доброчесності 

URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf

Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника. 

Постанова Кабінету Міністру України № 423 від 07.03.2007, 

URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/70480578



Нормативні 
документи щодо 
академічної 
доброчесності в 
Україні

Лист МОН України “Рекомендації щодо запобігання

академічному плагіату та його виявлення в наукових

роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, 

наукових доповідях, статтях тощо)” від 15.08.2018 р. № 

1/11-8681. 

URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/akredytatsiya/instrukt-

list/1-11-8681-vid-15082018-rekomendatsii-shchodozapobigannya-

akademichnomu-plagiatu.pdf. 

Запобігання окремих проблем і помилок у практиках 

забезпечення академічної доброчесності. Аналітична 

записка 

Лист МОН України “До питання уникнення проблем і помилок у 

практиках забезпечення академічної доброчесності” № 1/9-263 

від 20.05.2020



Кодекс академічної 
доброчесності 
Національного 
університету 
“Чернігівська 
політехніка”



Порядок проведення 
перевірки 
кваліфікаційних робіт 
та індивідуальних 
завдань здобувачів 
вищої освіти на 
плагіат в 
Національному 
університеті 
“Чернігівська 
політехніка”



https://stu.cn.ua/normatyvna-baza/dostup-do-publichnoyi-informacziyi/

https://stu.cn.ua/normatyvna-baza/dostup-do-publichnoyi-informacziyi/


Порядок проведення перевірки кваліфікаційних робіт та 

індивідуальних завдань здобувачів вищої освіти на плагіат  в 

Національному університеті “Чернігівська політехніка”

1.3. Порядок передбачає заходи організаційного характеру, спрямовані на запобігання 

та виявлення плагіату та має на меті створення системи взаємозв’язку структурних 

підрозділів та учасників освітнього процесу Університету у запобіганні та виявленні 

плагіату у кваліфікаційних роботах ЗВО Університету, а також в індивідуальних 

завданнях (курсових роботах (проектах)).

https://stu.cn.ua/normatyvna-baza/dostup-do-publichnoyi-informacziyi/

2.1. Перевірці на плагіат підлягають всі види КР здобувачів вищої освіти Університету

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

2.2. Перевірка на плагіат кваліфікаційних робіт ЗВО здійснюється:

 самим автором та керівником КР на всіх етапах підготовки роботи;

 ІЦЗВП;

 комісією з питань академічної доброчесності Університету в разі подання

апеляційної скарги автором на результати попередньої контрольної перевірки.

2.3. Автор та керівник КР в процесі підготовки КР можуть використовувати будь-які

програмо-технічні засоби для визначення відсотку унікальності тексту або плагіату у КР.

Рекомендуються до використання програми, які знаходяться у відкритому доступі в

мережі Інтернет або програмні засоби ІЦЗВП.

https://stu.cn.ua/normatyvna-baza/dostup-do-publichnoyi-informacziyi/


Порядок проведення перевірки кваліфікаційних робіт та 

індивідуальних завдань здобувачів вищої освіти на плагіат  в 

Національному університеті “Чернігівська політехніка”

https://stu.cn.ua/normatyvna-baza/dostup-do-publichnoyi-informacziyi/

Відсоток 

унікальності
Унікальність

100-70% висока унікальність, робота допускається до захисту або (та)

опублікування

69-51% середня унікальність, робота потребує доопрацювання в частині

коректності та повноти цитувань

50% і нижче низька унікальність, робота потребує суттєвого доопрацювання та

обов’язкової повторної перевірки на плагіат

2.4. Допустимий рівень унікальності тексту, а також строки і порядок подання робіт на 

кафедру та до екзаменаційних комісій затверджуються засіданням кафедри та 

конкретизуються у завданні на виконання КР з урахуванням вимог цього Порядку, 

інших затверджених в Університеті нормативних актів, чинного законодавства України 

та з урахуванням специфіки галузі знань. При цьому встановлюється наступна шкала 

унікальності кваліфікаційних робіт:

https://stu.cn.ua/normatyvna-baza/dostup-do-publichnoyi-informacziyi/


Порядок проведення перевірки кваліфікаційних робіт та 

індивідуальних завдань здобувачів вищої освіти на плагіат  в 

Національному університеті “Чернігівська політехніка”

https://stu.cn.ua/normatyvna-baza/dostup-do-publichnoyi-informacziyi/

Відсоток 

унікальності
Унікальність

100-60% висока унікальність, робота допускається до захисту або (та)опублікування

59-31% середня унікальність, робота потребує доопрацювання в частині

коректності та повноти цитувань

30% і нижче низька унікальність, робота потребує суттєвого доопрацювання та

обов’язкової повторної перевірки на плагіат

3.4. Допустимий рівень унікальності тексту, а також строки та порядок подання 

індивідуальних завдань на кафедру затверджуються засіданням кафедри та 

конкретизуються у завданні на виконання індивідуального завдання з урахуванням вимог 

цього Порядку, інших затверджених в Університеті нормативних актів, чинного 

законодавства України та з урахуванням специфіки галузі знань. При цьому 

встановлюється наступна шкала унікальності індивідуального завдання:

https://stu.cn.ua/normatyvna-baza/dostup-do-publichnoyi-informacziyi/


Подання документів щодо перевірки на плагіат

до Інформаційного центру запобігання та виявлення 

плагіату 

http://library2.stu.cn.ua/na_dopomogu_naukovcyu/akademichna_dobrochesnistj/



Подання кваліфікаційної роботи та/або 

індивідуального завдання щодо перевірки на 

академічний плагіат

1. Науковий відділ Наукової бібліотеки: вул. Шевченка, 95, каб. 151 

2. Галузевий відділ Наукової бібліотеки при Навчально-науковому 

інституті права та соціальних технологій НУ “Чернігівська політехніка”: 

вул. Козацька 1, каб. 105

Адреса:

E-mail: plagiat_stu@ukr.net 

E-mail: book.lib.inst@gmail.com

http://library2.stu.cn.ua/na_dopomogu_naukovcyu/akademichna_dobrochesnistj/



Пакет документів щодо перевірки документів 

здобувачів вищої освіти на плагіат

http://library2.stu.cn.ua/na_dopomogu_naukovcyu/akademichna_dobrochesnistj/

1. Кваліфікаційна робота та/або індивідуальне завдання надається в одному файлі, 

формат *.docx. Файл повинен містити титульну сторінку, вступ, умовні позначки та 

скорочення, основну частину роботи, висновки.

Додатки, або частини роботи, які містять комерційну інформацію підприємств/організацій

за якими проходила індивідуальна робота здобувача вищої освіти, можуть не 

надаватися.

Назва файлу кваліфікаційної роботи та/або індивідуального завдання подається за 

схемою “Прізвище – Магістр/бакалавр – Кафедра - рік захисту”.

http://library2.stu.cn.ua/na_dopomogu_naukovcyu/akademichna_dobrochesnistj/


Пакет документів щодо перевірки документів 

здобувачів вищої освіти на плагіат

http://library2.stu.cn.ua/na_dopomogu_naukovcyu/akademichna_dobrochesnistj/

2. У темі електронного листа вказувати:

• ПІБ здобувача вищої освіти, тему кваліфікаційної роботи та/або 

індивідуального завдання, е-mail, телефон;

• ПІБ та e-mail керівника кваліфікаційної роботи та/або індивідуального 

завдання.

3. Акт (бланк скачати з сайту, Додаток Г) та звіт перевірки індивідуальної 

роботи надається здобувачу кваліфікаційної роботи та/або індивідуального 

завдання відповідної випускової кафедри для прийняття рішення про допуск, 

доопрацювання та повторну перевірку або не допуск здобувача вищої освіти 

до захисту індивідуальної роботи.

http://library2.stu.cn.ua/na_dopomogu_naukovcyu/akademichna_dobrochesnistj/


Пакет документів щодо перевірки документів 

здобувачів вищої освіти на плагіат

http://library2.stu.cn.ua/na_dopomogu_naukovcyu/akademichna_dobrochesnistj/

4. За умови роботи on-line ІЦЗВП на електронні адреси здобувача та керівника 

кваліфікаційної роботи та/або індивідуального завдання надсилається звіт перевірки 

індивідуальної роботи відповідної випускової кафедри для прийняття рішення про допуск, 

доопрацювання та повторну перевірку або не допуск здобувача вищої освіти до захисту 

кваліфікаційної роботи та/або індивідуального завдання.

Для ВКР звіт формується ПЗ Anti-Plagiarism співтовариства відкритого доступу 

SourceForge, StrikePlagiarism компанії Plagiat.pl.

До листа додається витяг з ПОРЯДКУ щодо граничних показників запозичення в роботі.

http://library2.stu.cn.ua/na_dopomogu_naukovcyu/akademichna_dobrochesnistj/


Відсоток 

подібності/схожості 

(плагіат1) 

Відсоток 

унікальності2
Унікальність

0-30% 100-70% висока унікальність, робота допускається до захисту або (та)

опублікування

31-49% 69-51% середня унікальність, робота потребує доопрацювання в

частині коректності та повноти цитувань

50-100% 50% і нижче низька унікальність, робота потребує суттєвого доопрацювання

та обов’язкової повторної перевірки на плагіат

Відповідно до п. 2.4 Порядку проведення перевірки кваліфікаційних робіт та індивідуальних 

завдань здобувачів вищої освіти на плагіат в Національному університеті "Чернігівська 

політехніка" (нова редакція) шкала унікальності для кваліфікаційної роботи становить:

Шкала унікальності для кваліфікаційної 
роботи здобувача вищої освіти

1Плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю або частково, 

чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору; 

2Унікальність твору – це виражене у відсотках співвідношення 

частини твору, що не має збігів з іншими публікаціями, до загального 

об’єму твору 



Відсоток 

подібності/схожості 

(плагіат1) 

Відсоток 

унікальності2
Унікальність

0-40% 100-60% висока унікальність, робота допускається до захисту або (та)

опублікування

41-69% 59-31% середня унікальність, робота потребує доопрацювання в

частині коректності та повноти цитувань

70-100% 30% і нижче низька унікальність, робота потребує суттєвого доопрацювання

та обов’язкової повторної перевірки на плагіат

Відповідно до п. 3.4 Порядку проведення перевірки кваліфікаційних робіт та індивідуальних 

завдань здобувачів вищої освіти на плагіат в Національному університеті "Чернігівська 

політехніка" (нова редакція) шкала унікальності для індивідуального завдання становить:

Шкала унікальності для індивідуального 
завдання здобувача вищої освіти

1Плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю або частково, 

чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору; 

2Унікальність твору – це виражене у відсотках співвідношення 

частини твору, що не має збігів з іншими публікаціями, до загального 

об’єму твору 



5. На підставі розгляду КР та/або 

індивідуальної роботи та перевірки на плагіат 

керівник КР або/та індивідуального завдання 

та адміністратор ІЦЗВП заповнює Акт 

контролю оригінальності КР (індивідуального 

завдання) 

6. У разі прийнятого рішення щодо повторної 

перевірки у ІЦЗВП надсилається пакет 

документів з електронною копією квитанції 

про оплату з поміткою в тексті листа “На 

повторну перевірку”.

Оплату за перевірку на плагіат можна 

здійснювати через 

https://www.portmone.com.ua. Оберіть 

отримувача: Наукові послуги. В полі “Номер 

групи” позначити призначення платежу 

"Перевірка на плагіат"

https://www.portmone.com.ua/r3/uk/avalbank/terminal/companies/company/id/23182


Звіт 
системи 
Unicheck







Звіт 
системи 
StrikePlagiarism

http://library2.stu.cn.ua/Files/downloadcenter/%D0%9F%D0

%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96%D1%8

1%D1%82%D1%8C.pdf

http://library2.stu.cn.ua/Files/downloadcenter/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf




зелений – фрагменти з відкритих Інтернет-ресурсів



червоний – фрагменти з домашньої БД та з програми обміну БД 



Текстові маніпуляції 

StrikePlagiarism.com



Парафраз як 
спосіб 
цитування

Стрелкова И.Б. Заимствования в научных публикациях. Культура цитирования 

[Электронный ресурс] / И. Б. Стрелкова. – Режим доступа: 

https://ipkip.bspu.by/events/vebinar-zaimstvovaniya-v-nauchnyh-publikaciyah-kultura-

citirovaniya. – Дата доступа: 02.04.2021.

Парафра́з або Парафра́за (від

грец. παράφρασις - переказ) -

переказ, виклад тексту своїми 

словами. 

короткий виклад великого обсягу інформації; 

представлення узагальненої інформації при 

посиланні на кілька джерел; 

короткий виклад об'ємної теоретичної концепції; 

Посилання на автора так само обов'язкове, як і 

збереження сенсу при переказі. 

об'ємні цитати, непридатні для прямого 

цитування.

Отриманий в результаті текст називають рерайтом.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B7


Парафраз

Стрелкова И.Б. Заимствования в научных публикациях. Культура цитирования 

[Электронный ресурс] / И. Б. Стрелкова. – Режим доступа: 

https://ipkip.bspu.by/events/vebinar-zaimstvovaniya-v-nauchnyh-publikaciyah-kultura-

citirovaniya. – Дата доступа: 02.04.2021.

Приклади парафраз

Не існує єдиної точки зору щодо змісту та глибини терміну 

«майстерність»: одні фахівці вважають, що майстерність 

ширше професіоналізму і спирається на нього [15, 74, 75, 167 

та ін.]; інші визначають професіоналізм ширше майстерності, 

і вже майстерність, на їхню думку, є складовою частиною 

професіоналізму [192, 260, 280 та ін.]. 

Сучасні дослідження вчених [42, 66, 88, 147, 261, 362 та ін.] 

доводять, що завдяки ідеям, закладеним в теорії людського 

капіталу, змінилося ставлення суспільства до вкладень в 

людину. 

Всебічний розгляд практикоорієнтовного підходу в 

додатковій освіті дорослих міститься в працях білоруських 

педагогів А.І. Ковалинського [2], І.Б. Лаптьонок [4], А.В. 

Предеїн [8], С.С. Хоронеко [9] та ін. 



Парафраз 6 кроків ефективного 

написання парафраз:

перечитати першоджерело, поки не стане 

зрозумілим його повний зміст; 

відкласти оригінал в сторону та написати свій 

переказ; 

написати ключові слова вашого переказу; 

зпівставити з оригіналом, щоб переконатися, що 

переказ точно виражає ідею та всю необхідну 

інформацію щодо джерела; 

використовувати лапки для ідентифікації будь-

якого унікального терміну, який запозичується з 

джерела; 

записати вихідні дані джерела для включення 

матеріалу в роботу [1, с. 132]. 

1 Жгилёва, Л. А. Информационная культура исследователя : учеб. пособие / Л. А. 

Жгилёва ; рец.: А. В. Савцова, И. Б. Стрелкова, М. Д. Марей. – М. : Колосс-с, 2018. –

245 с. – (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).



Самоцитування



 Доброчесне самоцитування - повторне використання автором власних текстів з більш 

ранніх творів в обсязі, виправданому метою цитування, з посиланням на 

першоджерело, яке оформлене відповідно правилам цитування.

 Недоброчесне самоцитування (самоплагіат, self-plagiarism, recycling fraud) - повторне 

використання автором власних текстів з більш ранніх творів без посилання на джерело 

або в обсязі, що не виправдано метою цитування.

 Доброчесне самоцитування в некоректній формі - повторне використання автором 

власних текстів з більш ранніх творів, в обсязі, виправданому метою цитування та з 

посиланням на джерело, яке оформлено з порушенням встановлених правил 

цитування. 

Наприклад, посилання поставлене не на те джерело, розташовано не в тому місці, не відображає 

границі цитування.

Самоцитування - повторне використання автором 

текстів чи фрагментів текстів зі своїх більш ранніх 

творів.

Самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих  

наукових результатів як нових наукових результатів1.

1 Закон України “Про освіту”. Ст. 42 «Академічна доброчесність», Частина 4. - URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3 



Самоцитування та жанр

 Редакції наукових журналів можуть обмежувати допустимий обсяг повторного 

використання раніше опублікованих текстів

Наукова стаття

 Самоцитування обов'язково повинно бути 

оформлено належним чином 



Самоцитування та жанр

 Використання текстів  наукових публікацій студентів допустимо в будь-яких 

обсягах

 Обов'язкові посилання на джерела

 Допускається використання текстів курсових робіт ВКР бакалавра 

або ВКР бакалавра в магістерській роботі

Випускна кваліфікаційна робота

 Робота повинна  містити істотне збільшення, а не 

бути компіляцією курсової роботи

 Відсоток самоцитування може сумуватися  з відсотком 

оригінальності 



Самоцитування та жанр

 Самоцитування неминуче присутнє в силу вимог до публікації наукових 

результатів в журналах які рецензуються.

 Самоцитування може складати 100 %.

 Відсоток самоцитування може сумуватися  з відсотком 

оригінальності.

Дисертація, монографія

 Самоцитування обов'язково повинно бути 

оформлено належним чином. 



Самоцитування та жанр

 Метою оприлюднення є не публікація нового наукового знання, а скоріше 

поширення в доступній формі знань, умінь і навичок, вважаю, що в ньому 

діють знижені вимоги не тільки до самоцитування, але і до цитування 

інших авторів.

 Найважливішим чинником є запозичення не тільки 

фрагментів тексту, скільки структури викладу матеріалу 

(методичної новизни), що може оцінюватися в значній мірі 

експертно на основі звіту про запозичення.

Підручники та навчальні посібники

 Цитування обов'язково повинно бути оформлено 

належним чином 



1 - залежить від вимог програмного комітету конференції;

2 - обсяг самоцитування визначається вимогами до загального допустимого обсягу неоригінального тексту, 

встановленого редакцією;

3 - див. Розділи «Дублююча публікація» і «Перепублікация іншою мовою»;

4 - обмеження по самоцитування в науковому звіті встановлюються замовником;

5 - можливість подальшого використання матеріалів наукового звіту регулюється замовником;

6 - допустимо з проміжного звіту в підсумковий;

7 - редакція може встановлювати обмеження, наприклад, не більше 1 року після захисту;

8 - з кандидатської дисертації в докторську з обмеженнями за обсягом щодо обсягу докторської дисертації.

самоцитування 

допустимо в 

необмеженому обсязі 

при умови дотримання 

правил оформлення 

самоцитування;

Умовні позначки:

самоцитування 

допустимо з 

обмеженнями;

самоцитування 

допустимо тільки на 

тих же умовах, що і 

цитування творів 

інших авторів.

Самоцитування в залежності від жанру наукової роботи [4]:



Оформлення 
списку 
літератури

Застосовується декілька способів 

угруповання матеріалу в списку 

літератури1: 

алфавітний, тобто коли бібліографічні записи 

розташовуються за алфавітом авторів та заголовків 

робіт;

систематичний - документи розташовуються у 

відповідності з главами або розділами роботи. 

Всередині розділу записи подаються в алфавітному 

або хронологічному порядку;

хронологічний - застосовується в основному у 

дослідженнях історичного спрямування, присвячених 

розвитку науки, діяльності певної особи. Відомості 

розташовуються за роками публікацій, а у межах року –

за алфавітом прізвищ авторів та назв книг;

за главою роботи;

в порядку цитування та згадки літератури в 

тексті.

1 Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису документа (ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання"). – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/zakony/metodrek.pdf.

http://www.ukrbook.net/zakony/metodrek.pdf
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