








рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня та 

видачу відповідного диплома. 

5.1.4. Рукописи статей, які надходять до редакцій наукових журналів 

КНТЕУ. Стаття повинна мати висновок щодо відсутності/наявності 

текстових запозичень у рукописі та наявність письмової заяви автора 

(авторів) про відсутність плагіату у тексті статті.  

5.2. Перевірка на наявність запозичень здійснюється з використанням 

відповідних технологій та комп’ютерних програм, які знаходяться у 

відкритому доступі у мережі Інтернет. Для перевірки рекомендується 

використовувати програми UNICHEK (https://unicheck.com/education), 

CompareSuite (http://soft.mydiv.net/win/download-Compare-Suite.html) та інші.  

5.3. Результати перевірки можуть бути оскаржені автором через подання 

апеляції на ім’я ректора у 3-денний термін після офіційного визнання 

наявності плагіату. За наказом ректора створюється апеляційна комісія по 

розгляду апеляції до складу якої повинні входити авторитетні наукові та/або 

науково-педагогічні працівники, голова профспілки працівників та студентів 

університету,  представники органів студентського самоврядування (якщо 

плагіат виявлено у здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр», «магістр»), 

інші особи (за їх згодою).  Апеляція розглядається апеляційною комісією у 3-

денний термін після виходу наказу про створення апеляційної комісії, якщо 

інший термін не зазначено в наказі. Висновок комісії оформлюється 

відповідним протоколом. 

5.4. Попередження академічного плагіату: 

5.4.1. Використання інституційного репозитарію наукових і навчально-

методичних праць, дисертаційних, випускних кваліфікаційних та курсових 

робіт (далі – репозитарій) на базі бібліотеки КНТЕУ з метою використання 

його для внутрішньої перевірки на плагіат та постійного поповнення 

Національного репозитарію (створюється при Міністерстві освіти і науки 

України).   

5.4.2. Використання комп’ютерної програми для внутрішньої перевірки 

текстів на наявність академічного плагіату. 

5.4.3. Проведення для здобувачів ступеня вищої освіти «доктор 

філософії», «доктор наук» першого року навчання/перебування семінар з 

питань наукової етики та недопущення академічного плагіату у наукових 

працях і дисертаційних роботах. 

5.4.4. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед студентів 

на лекціях, семінарах  з питань наукової етики, запобігання та виявлення 

плагіату у кваліфікаційних роботах і наукових працях. 

5.4.5. Ознайомлення педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників та здобувачів вищої освіти з цим Положенням. 

 

6. Відповідальність педагогічних, науково-педагогічних та 

наукових працівників за порушення академічної доброчесності  

6.1. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-

педагогічні та наукові працівники КНТЕУ можуть бути притягнені до такої 








