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НАКАЗ
м. Суми

№ 506

Про врегулювання процедури запобігання
та виявлення плагіату в академічних роботах
працівників та здобувачів вищої освіти у
Сумському державному педагогічному
університеті імені А.С. Макаренка

З метою підвищення якості освітньої та наукової діяльності ІЗ забезпечення
функціонування системи запобігання академічному плагіату у Сумському
державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка, відповідно до
вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», на виконання положень
Кодексу академічної доброчесності Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка, ухваленого
рішенням вченої
ради
університету від 30.09.2019 року, протокол № 2, затвердженого наказом ректора
№ 420 від 30 вересня 2019 року
НАКАЗУЮ:
1.

2.

Установити програмне забезпечення ТОВ Плагіат на електронних
носіях Наукової бібліотеки Університету для проведення перевірки
випускних робіт здобувачів вищої освіти на виявлення збігів чи
схожості текстів у термін до 12.11.2019 року.
Железняк І.О.
До 13.11.2019 року.
Призначити працівників Наукової бібліотеки для перевірки робіт
здобувачів вищої освіти на академічний плагіат:
- Борисенко Олександру Іванівну - завідувача відділом
інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення
Наукової бібліотеки;
- Міщенко Марію Ігорівну - бібліотекаря II категорії Наукової
бібліотеки.
■
»

Направити
контакти
відповідальних
осіб
на
адресу кеасІ@88ри.ес1и.иа та електронні адреси навчально-наукових
інститутів, факультетів та кафедр університету.
Железняк І.О.
08.11. 2019 року.
4. Затвердити перелік академічних текстів, які підлягають обов’язковій
перевірці на плагіат:
4.1. Кваліфікаційні роботи на здобуття ступеня «бакалавра» або
«магістра» на етапі допуску до захисту;
4.2.
Дисертаційні роботи на здобуття
ступеня «доктор
філософії/доктор мистецтва» або «доктора наук» на етапі представлення
матеріалів робіт до розгляду спеціалізованою вченою радою;
4.3. Монографії та підручники, що рекомендуються до видання
Вченою радою університету, на етапі представлення матеріалів робіт до
розгляду на засіданні кафедри;
4.4. Навчальні посібники, які мають авторський текст та
рекомендуються до видання редакційно-видавничою радою університету,
на етапі представлення матеріалів робіт до розгляду на засіданні кафедри;
4.5. Рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій
наукових журналів або оргкомітетів конференцій, семінарів тощо, на етапі
подання роботи автором до розгляду для публікації.
5. Директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів,
завідувачам кафедр:
5.1. Інформувати здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних
працівників про необхідність дотримання Кодексу академічної
доброчесності університету, академічної етики та підвищення
відповідальності за дотриманням правил цитування та посилання,
контролювати та попереджувати факти академічного плагіату.
Постійно.
5.2. Організувати дієві заходи з популяризації основ інформаційної
культури та академічної доброчесності.
Постійно.
5.3. Призначити відповідальних осіб за оприлюднення випускних
кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти, схвалених до захисту, на
сайтах кафедр (не пізніше, ніж за 3 дні до захисту) та передачу
електронних версій захищених робіт до Електронного архіву Наукової
бібліотеки університету.
До 11.11.2019 року
3.

5.4. Забезпечити контроль якості випускних кваліфікаційних робіт
здобувачів вищої освіти науковими керівниками шляхом здійснення
процедури перевірки спеціалізованими програмними засобами з виявлення
збігів чи схожості текстів та проведення експертизи академічних текстів на
наявність плагіату. В разі виявлення у випускних атестаційних роботах
елементів плагіату інформувати про них Комісію з питань етики та
академічної чесності.
Постійно.
5.5. Забезпечити розміщення електронних версій випускних
атестаційних робіт здобувачів вищої освіти в Електронному архіві
наукових та освітніх матеріалів Наукової бібліотеки університету.
У десятиденний термін
після захисту роботи.
6. Проректору з науково-педагогічної роботи (Шейко В.Е) продовжити:
6.1. Перевірку дисертацій, поданих на здобуття наукових ступенів,
спеціалізованими програмними засобами з виявлення збігів/схожості
текстів за рахунок коштів здобувачів наукових ступенів. В разі виявлення
випадків наявності плагіату в дисертаційних роботах інформувати про них
голів відповідних спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій, а також
Комісію з питань етики та академічної чесності.
6.2. Оприлюднення дисертацій та авторефератів дисертацій на здобуття
наукових ступенів, прийнятих до захисту, на офіційному сайті Сумського
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
6.3. Забезпечення передачі електронних версій дисертацій та
авторефератів дисертацій на здобуття наукових ступенів до Електронного
архіву Наукової бібліотеки університету.
Постійно.
7. Директору Наукової бібліотеки (Железняк І.О.):
7.1. Забезпечити дотримання процедури перевірки спеціалізованими
програмними засобами з виявлення збігів чи схожості текстів відповідно
до переліку, визначеному п. 4 цього наказу.
7.2. Організувати подальший публічний доступ до постатейних
електронних версій видань, розміщених у Електронному архіві Наукової
бібліотеки університету.
7.3. Створити в структурі Електронного архіву Наукової бібліотеки
університету відповідний розділ для розміщення випускних атестаційних
робіт здобувачів вищої освіти до 01 грудня 2019 року.
7.4. Розробити інструкції та рекомендації із користування системами
з виявлення збігів чи схожості текстів та розміщення електронних версій

академічних текстів в Електронному архіві Наукової бібліотеки
університету до 15 грудня 2019 року.
7.5. Провести навчання відповідальних осіб від кафедр та
структурних підрозділів університету із користування спеціалізованими
програмними засобами з виявлення збігів чи схожості текстів до 01 грудня
2017 року.
7.6. Провести навчання відповідальних осіб від кафедр та
структурних підрозділів університету з розміщення електронних версій
академічних текстів у Електронному архіві Наукової бібліотеки
університету до 27 грудня 2019 року.
7.7. Забезпечити проведення на постійній основі консультування
щодо користування системами з виявлення збігів чи схожості текстів та
розміщення матеріалів у Електронному архіві Наукової бібліотеки
університету.
8. Організаційним комітетам, які проводять конференції у Сумському
державному
педагогічному
університеті
імені
А.С.
Макаренка:
8.1. Забезпечити перевірку на плагіат рукописів, поданих до публікації в
збірниках матеріалів (тез доповідей) наукових конференцій за допомогою
спеціалізованих програмних засобів з виявлення збігів чи схожості текстів
шляхом проведення фахової експертизи.
8.2. Забезпечити розміщення матеріалів наукових конференцій у
Електронному архіві Наукової бібліотеки університету.
9. Контроль за виконання наказу покладаю на першого проректора
Пшеничну Л.В., проректора з науково-педагогічної роботи Шейка В.І. та
директора Наукової бібліотеки Железняк І/О.
В.о. ректора
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Л.В. Пшенична

