МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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М. Житомир

Про внутрішню систему запобігання та
виявлення академічного плагіату
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про
організацію освітнього процесу у Житомирському національному
агроекологічному університеті, Положення про академічну доброчесність,
запобігання та виявлення плагіату в Житомирському національному
агроекологічному університеті, Положення про порядок попереднього
розгляду навчально-методичних та наукових видань Житомирського
національного агроекологічного університету та з метою створення
ефективної системи запобігання і виявлення академічного плагіату в
наукових, навчально-методичних працях та кваліфікаційних роботах
НАКАЗУЮ:
1. Вважати обов`язковим завданням усіх учасників освітнього процесу
та наукової діяльності в університеті дотримуватися принципів академічної
доброчесності та запобігати проявам академічного плагіату.
2. Упровадити систему запобігання та виявлення академічного плагіату
в текстах за авторства співробітників, здобувачів вищої освіти і наукового
ступеня
університету
шляхом
перевірки
робіт
на
виявлення
збігів/ідентичності/схожості текстів з 01.04.2019 р.
3. Виявлення академічного плагіату в наукових, навчально-методичних
працях та кваліфікаційних роботах здійснюється через експертну оцінку з
використанням відповідного програмного забезпечення.
4. Установити показники оригінальності текстів:
- для наукових праць: понад 80% – текст вважається оригінальним,
робота допускається до захисту або опублікування; від 50% до 80% –
оригінальність тексту задовільна (незначний обсяг запозичень), проте автору
слід переконатися у наявності і правильному оформленні цитувань та
посилань на використані джерела; від 40% до 50% – незадовільна
оригінальність, матеріал відправляється на доопрацювання з подальшою
обов’язковою повторною перевіркою; менше 40% – низька унікальність,
матеріал до розгляду не приймається;
- для навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт: понад 70%
– текст вважається оригінальним, робота допускається до захисту або
опублікування; від 50% до 70% – оригінальність тексту задовільна
(незначний обсяг запозичень), проте автору слід переконатися у наявності і

правильному оформленні цитувань та посилань на використані джерела; від
40% до 50% – незадовільна оригінальність, матеріал відправляється на
доопрацювання з подальшою обов’язковою повторною перевіркою; менше
40% – низька унікальність, матеріал до розгляду не приймається.
5. Ученим секретарям спеціалізованих вчених рад університету
забезпечити перевірку текстів дисертаційних робіт та авторефератів після
прийняття їх до розгляду на наявність академічного плагіату. Експертним
комісіям спільно з ученим секретарем спеціалізованих вчених рад розглядати
питання про наявність або відсутність у дисертаційних роботах академічного
плагіату, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів
без посилання на джерело. Спеціалізованим вченим радам на своїх
засіданнях у разі виявлення академічного плагіату приймати рішення про
зняття дисертаційних робіт з розгляду або направлення їх на доопрацювання
з повторною перевіркою.
6. Відповідальним за випуск наукових видань університету забезпечити
перевірку наукових публікацій на наявність академічного плагіату. Кожна
наукова публікація повинна мати висновок (звіт) щодо рівня її
оригінальності. Для рукописів статей, які направлені для публікації у
наукових фахових виданнях університету обов’язковим є наявність
письмової заяви автора (авторів) про відсутність академічного плагіату.
7. Секретарям
науково-інноваційних
інститутів
університету
забезпечити перевірку текстів наукових праць на наявність академічного
плагіату.
8. Секретарям вчених рад факультетів забезпечити перевірку текстів
навчально-методичних праць на наявність академічного плагіату.
9. Завідувачам
випускових
кафедр
забезпечити
перевірку
кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на наявність у них
академічного плагіату.
10. Для розгляду результатів перевірки на наявність академічного
плагіату, проведеної з використанням відповідних програмно-технічних
засобів, створити фахові комісії експертів (додаток 1).
11. У разі виявлення академічного плагіату автори несуть
відповідальність відповідно до чинного законодавства.
12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Ректор університету
Проект наказу внесено:

учений секретар
____________ О. С. Кільніцька

О. В. Скидан
Візи: проректор з наукової роботи
та інноваційного розвитку
________________ Л. Д. Романчук
керівник навчально-наукового центру
________________І. І. Світлишин
директор наукової бібліотеки
________________М. І. Ігнатюк
провідний юрисконсульт
________________Н. М. Рехтер

Додаток 1

Склад фахових комісій експертів
Житомирського національного агроекологічного університету
для розгляду результатів перевірки на наявність академічного плагіату
№
п/п

Напрям

1.

Економіка, менеджмент та
маркетинг

2.

Екологія

3.

Агрономія

4.

Ветеринарна медицина

5.

Правознавство

6.

Історія, філософія

7.

Бухгалтерський облік,
оподаткування, аудит та
банківська справа

Члени комісій
Зінчук Т. О. – завідувач кафедри міжнародних
економічних відносин та європейської інтеграції;
Кравчук І. І. – завідувач кафедри менеджменту
організацій і адміністрування ім. М.П.Поліщука;
Данкевич В. Є. – доцент кафедри міжнародних
економічних відносин та європейської інтеграції;
Бугайчук В. В. – доцент кафедри економіки і
підприємництва;
Федонюк Т. П. – керівник навчально-наукового центру
екології та охорони навколишнього середовища;
Борщенко В. В. – в.о. завідувача кафедри годівлі тварин
і технології кормів;
Борисюк Б. В. – доцент кафедри загальної екології;
Матковська С. І. – доцент кафедри біоресурсів,
аквакультури та природничих наук;
Ключевич М. М. – завідувач кафедри захисту рослин;
Мойсієнко В. В. – завідувач кафедри рослинництва;
Ковальов В. Б. – завідувач кафедри технології
зберігання та переробки продукції рослинництва;
Дребот О. В. – завідувач кафедри геодезії та
землеустрою;
Горальський Л. П. – завідувач кафедри анатомії і
гістології;
Кот Т. Ф. – професор кафедри анатомії і гістології;
Гуральська С. В. – професор кафедри анатомії і
гістології;
Пінський О. В. – завідувач кафедри внутрішніх хвороб
тварин та фізіології;
Ляшенко Р. Д. – завідувач кафедри правознавства;
Василенко Л. П. – доцент кафедри правознавства;
Бондарчук Н. В. – доцент кафедри правознавства;
Стрільчук В. А. – доцент кафедри правознавства;
Мельничук І. А. – завідувач кафедри суспільних наук;
Романюк Н. Й. – професор кафедри суспільних наук;
Шевчук С. Ф. – доцент кафедри суспільних наук;
Недільська Л. В. – доцент кафедри фінансів і кредиту;
Цаль-Цалко Ю. С. – професор кафедри бухгалтерського
обліку, оподаткування та аудиту;
Мороз Ю. Ю. – завідувач кафедри бухгалтерського
обліку, оподаткування та аудиту;
Дема Д. І. – завідувач кафедри фінансів і кредиту;
Недільська Л. В. – доцент кафедри фінансів і кредиту;

8.

Лісове господарство

9.

Інженерія, енергетика та
механіка

10.

Іноземні мови

11.

Фізична культура та спорт

12.

Технології виробництва та
переробки

Турко В. М. – декан факультету лісового господарства;
Житова О. П. – завідувач кафедри екології лісу та
безпеки життєдіяльності;
Сірук Ю.В. – завідувач кафедри таксації лісу та
лісовпорядкування;
Вишневський А. В. – доцент кафедри таксації лісу та
лісовпорядкування;
Кухарець С. В. – завідувач кафедри механіки та
інженерії агроекосистем;
Грабар І. Г. – завідувач кафедри процесів, машин і
обладнання в агроінженерії;
Молодецька К. В. – керівник навчально-наукового
центру інформаційних технологій;
Цивенкова Н. М. – доцент кафедри механіки та
інженерії агроекосистем;
Хант Г. О. – завідувач кафедри іноземних мов;
Кубрак С. В. – доцент кафедри іноземних мов;
Разумна К. А. – старший викладач кафедри іноземних
мов;
Бугайчук В. В. – доцент кафедри економіки і
підприємництва
Опанасюк Ф. Г. – завідувач кафедри фізичного
виховання;
Ткаченко П. П. – старший викладач кафедри фізичного
виховання;
Пантус О. О. – старший викладач кафедри фізичного
виховання;
Шуляр А. Л. – старший викладач кафедри технологій
виробництва продукції тваринництва;
Борщенко В. В. – в.о. завідувача кафедри годівлі тварин
і технології кормів;
Піддубна Л. М. – доцент кафедри розведення, генетики
тварин та біотехнології;
Вербельчук С. П. – доцент кафедри технологій
переробки та якості продукції тваринництва;
Шуляр А. Л. – старший викладач кафедри технологій
виробництва продукції тваринництва

