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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про академічну доброчесність в Одеському національному морському університеті 

є керівним документом для співробітників університету, що регламентує забезпечення 

внутрішньої системи якості освіти, запобігання академічного плагіату у працях працівників 

ОНМУ і здобувачів вищої освіти всіх освітніх рівнів та форм навчання. 

 1.2.  Враховані примірники знаходяться у: 

    .1  Ректора 

    .2  Проректорів  

    .3  Директора Навчально-наукового інституту морського флоту. 

    .4  Директора Навчально-наукового інституту морського бізнесу. 

    .5  Директора Навчально-наукового морського гуманітарного інституту 

    .6  Декана факультету суднобудування, інформаційних технологій і системотехніки. 

    .7  Декана факультету портового інжинірингу. 

    .8  Декана факультету воднотранспортних і шельфових споруд. 

1.3. Перелік врахованих примірників Положення про академічну доброчесність в Одеському 

національному морському університеті (далі - Положення) ведеться відділом ліцензування, 

акредитації та моніторингу якості освіти. 

 

2. ПОСИЛАННЯ 

 

2.1. Закон України «Про вищу освіту» (№ 1556-18 від 28.06.15). 

2.2. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII. 
2.3.  Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність від 26.11.2015 № 848-VIII». 

2.4. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 22.07.2018 № № 2415-VIII. 

2.5. Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про Національний репозитарій 

академічних текстів» від 19.06.2017 № 541. 

2.6.  Статут Одеського національного морського університету. 

 

3. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 

«Автор» - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір. 

«Здобувач вищої освіти» - особа, яка навчається у вищому навчальному закладі на певному рівні 

вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації. 

«Академічний текст» - авторський твір наукового, науково-технічного та навчального характеру у 

формі дисертації, кваліфікаційної роботи, наукового видання, наукової статті, звіту у сфері 

наукової і науково-технічної діяльності, депонованої наукової роботи, підручника, навчального 

посібника, інших науково- та навчально методичних праць. 

 «Академічна доброчесність» - сукупність етичних принципів та визначених законом правил, 

якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання 

та/або наукових (творчих) досягнень. 

 З порушенням академічної доброчесності пов`язані наступні поняття: 

«Академічний плагіат» - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, 

отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та\або відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання;  

«Самоплагіат» - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових 

результатів як нових наукових результатів; 

«Фабрикація» - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або 

наукових дослідженнях; 
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«Фальсифікація» - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього 

процесу чи наукових досліджень; 

«Списування» - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім 

дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання; 

«Обман» - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) 

діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, 

самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування. 

ОНМУ – Одеський національний морський університет 

 

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1. Положення про академічну доброчесність в Одеському національному морському університеті 

визначає порядок здійснення перевірки академічних текстів здобувачів вищої освіти (далі – 

студенти), які навчаються в Одеському національному морському університеті або перевірки 

академічних текстів викладачів та співробітників з використанням системи аналізу текстів на 

наявність запозичень. Встановлює відповідальність студентів, викладачів та співробітників за 

недотримання вимог даного Положення, а також регламентує дії науково-педагогічних 

працівників та адміністрації університету при виявленні відповідних порушень. 

4.2. Основними цілями цього Положення є: 

 -  підвищення якості та ефективності навчального та наукового процесу; 

 - контроль ступеня самостійності виконання студентських творів; 

 - підвищення рівня самодисципліни студентів; 

 - дотримання студентами та викладачами прав інтелектуальної власності фізичних та юридичних 

осіб. 

 

5. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА 

ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ 

 

5.1. Відповідно до п. 2. ст. 42 Розділу V Закону України «Про освіту» дотримання академічної 

доброчесності передбачає: 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної 

інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; 

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; 

- об`єктивне оцінювання результатів навчання. 

Відповідно до п. 3. ст. 42 Розділу V Закону України «Про освіту» дотримання академічної 

доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, 

використані методики досліджень і джерела інформації. 

Відповідно до п. 6. ст. 69 Закону України «Про вищу освіту» вищі навчальні заклади здійснюють 

заходи із запобігання академічному плагіату – оприлюдненню (частково або повністю) наукових 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворенню 

опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання. 
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5.2.  Заходи щодо забезпечення академічної доброчесності педагогічними, науково-

педагогічними та науковими працівниками 

5.2.1. Перевірка на академічний плагіат здійснюється на етапі представлення академічних текстів 

для розгляду на засіданні кафедри, редакційної колегії, спеціалізованої ради. Для здійснення 

перевірки автор надає заяву на ім`я керівника відповідного підрозділу. Тексти надаються для 

перевірки у електронному вигляді (текстові формати типу doc, docx, rtf, txt). 

5.2.2. Перевірка на академічний плагіат виконується експертами p числ: 

висококваліфікованими співробітниками кафедри, які призначаються розпорядженням завідувача 

кафедри; 

відповідальними секретарями наукових журналів; 

вченими секретарями спеціалізованих вчених рад. 

5.2.3. Перевірка на академічний плагіат проводиться з використанням програмно-технічних 

засобів за допомогою однієї або декількох програм. Перелік програм надається у Додатку А. 

Наявність програмно-технічних заходів є тільки допоміжним засобом для експертизи академічних 

текстів на плагіат; остаточний висновок залишається за експертами. 

 5.2.4. Результати перевірки на плагіат розглядаються на засіданні відповідного підрозділу та 

оформлюються протоколом засідання: кафедри, редакційної колегії, експертної комісії 

спеціалізованої вченої ради. Автору надається відповідна виписка із протоколу засідання. 

5.2.5. Критерії оцінки академічних текстів наведені у розділі 6 Положення носять рекомендований 

характер. При прийнятті рішення щодо результатів перевірки текстів на наявність академічного 

плагіату слід враховувати особливості галузі знань, спеціальності, вид роботи (стаття, монографія, 

підручник, дисертація тощо) та унікальність роботи.  

5.2.6. У разі незгоди автора з результатом перевірки він може оскаржити рішення у порядку 

встановленому даним Положенням.    

5.3.  Заходи щодо забезпечення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти 

5.3.1. Профілактика академічного плагіату у навчальному процесі здійснюється шляхом: 

•  розробки, видання та розповсюдження методичних рекомендацій з уніфікованим визначенням 

вимог щодо належного оформлення посилань на використані у письмових роботах матеріали; 

•  інформування студентів продовж всього навчання про принципи самостійності роботи над 

письмовими завданнями різних видів, коректного використання інформації з інших джерел та 

уникнення плагіату, а також правил бібліографічного опису джерел та оформлення цитувань; 

•  формування завдань для написання контрольних та курсових робіт з використанням творчих 

підходів, що сприяють розвитку самостійного підходу студента до їх виконання; 

•  ознайомлення студентів із цим Положенням через офіційний web-сайт університету. 

Перевірка випускних кваліфікаційних робіт 

5.3.2. Кваліфікаційні випускні роботи бакалаврів та магістрів в електронному вигляді надаються 

відповідальному викладачу кафедри призначеному завідувачем кафедрою. Викладач перевіряє 

кваліфікаційну роботу та розміщає її у електронному архіві університету де вона зберігається 

разом з протоколом перевірки.  

5.3.3. Діяльність відповідального викладача регламентується відповідною робочою інструкцією. 

5.3.4. Результати перевірки кваліфікаційних випускних робіт оприлюднюються відповідальним 

викладачем підчас попереднього захисту на кафедрі. На підставі відомостей, що містяться у 

протоколі перевірки, кафедра має право відмовити автору у остаточному захисті роботи. Критерії 

оцінки робіт наведені у розділі 4 Положення і носять рекомендований характер.   

5.3.5 У разі незгоди автора з рішенням кафедри щодо відмови у остаточному захисті він може 

оскаржити рішення у порядку встановленому даним Положенням.    

5.3.6. Автор випускної кваліфікаційної роботи повинен, окремим записом на обкладинці роботи, 

вказати що не вдавався до академічного плагіату. 
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5.3.7. Відгук наукового керівника повинен, в обов`язковому порядку, містити відомості щодо 

самостійності роботи студента та відсутності запозичень чужих робіт, що видаються за власні 

досягнення автора. 

5.3.8.  Організація роботи та технічна підтримка електронного архіву покладається на Центр 

освітніх послуг Університету. 

5.3.9. Стан роботи електронного архіву перевіряє комісія (за професіональним спрямуванням), що 

створюється за наказом ректора за поданням проректора з НОР. У разі виявлення порушень, 

ректор Університету, за поданням комісії, приймає рішення про притягнення до дисциплінарної 

(або академічної) відповідальності осіб, що мають відношення до проблемної роботи згідно 

розділу 7 цього Положення. 

5.4. Особа, яка виявила академічний плагіат у вже опублікованих академічних текстах, службовою 

запискою повідомляє про цей факт  проректора з наукової (навчальної) роботи. Якщо факт 

плагіату стосується студентського складу – службова записка складається на ім`я декана 

факультету (директора інституту).  

5.5. Факт академічного плагіату фіксується уповноваженим колегіальним органом, створеним за 

розпорядженням проректора з наукової або навчальної роботи, або декана факультету (інституту). 

 

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ 

 

Рекомендуються наступні показники оригінальності творів: 

 кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (рівень бакалавра) 

 80-100%  - текст вважається оригінальним 

 30-79 % - оригінальність тексту задовільна, слід перевірити наявність посилань на 

першоджерела 

 10-29% - матеріал відправляється на доопрацювання 

 менше 10 % - матеріал до розгляду не приймається 

 кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (рівень магістра) 

 80-100%  - текст вважається оригінальним 

 50-79 % - оригінальність тексту задовільна, слід перевірити наявність посилань на 

першоджерела 

 20-49% - матеріал відправляється на доопрацювання 

 менше 20 % - матеріал до розгляду не приймається 

 наукові та науково-методичні твори 

 80-100%  - текст вважається оригінальним 

 60-79 % - оригінальність тексту задовільна, слід перевірити наявність посилань на 

першоджерела 

 40-59% - матеріал відправляється на доопрацювання 

 менше 50 % - матеріал до розгляду не приймається 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

7.1. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові 

працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності (стаття 

42 Закону України «Про освіту»): 

 відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; 

 позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання; 

 відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної 

категорії; 

 позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені 

законом посади. 
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За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої 

академічної відповідальності: 

 повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

 повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; 

 відрахування із закладу; 

 позбавлення академічної стипендії; 

 позбавлення наданих Університетом пільг з оплати навчання. 
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8. ПОРЯДОК ПОДАННЯ АПЕЛЯЦІЇ ТА ЇЇ РОЗГЛЯД 

8.1. Відповідно до п.8 ст. 42 Розділу V Закону України «Про освіту» кожна особа, стосовно якої 

порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права: 

- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення 

академічної доброчесності, подавати до них зауваження; 

- особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від 

надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної 

доброчесності; 

- знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення 

факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності; 

- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, 

уповноваженого розглядати апеляції, або до суду. 

8.2. Особа (заявник), що зазначена у пункті 8.1 має право у триденний термін подати письмову 

апеляційну заяву на ім`я проректора з наукової або навчальної роботи. 

8.3. Для розгляду апеляційних справ за розпорядженням проректора створюється уповноважений 

колегіальний орган (апеляційна комісія) із числа провідних викладачів відповідного факультету 

(інституту). 

8.4. Засідання комісії проводиться у тижневий термін з моменту її створення. Заявник 

попереджається про дату і час проведення засідання щонайменше за два дні. У разі відсутності 

заявника на засіданні, заява розглядається за його відсутності. 

8.5. За результатами засідання апеляційна комісія формує висновки, які підписує голова комісії, її 

члени та заявник, який зазначає свою згоду або незгоду з висновками комісії. Висновки комісії 

затверджуються проректором університету. 
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Додаток А 

 

Рекомендовані інтернет-ресурси для перевірки творів на плагіат 

 

 Перелік ресурсів для здійснення перевірки достатньо великий. Всі вони виконують 

перевірку електронних текстів конвертуючи такі поширені формати файлів як *.doc, *.rtf у формат 

*.txt.  Графічна складова творів, як правило, не аналізується. Програми-аналізатори, що розміщені 

в інтернеті і є безкоштовними, зазначай далекі від досконалості. Тому рекомендується 

використовувати не одну, а декілька програм для отримання прийнятного результату. 

 

 Серед безкоштовних ресурсів можна визначити наступні: 

 

 Advego Plagiatus 

 Etxt Antiplagiat 

 Anti-Plagiarism 

 

частово безкоштовна (можно перевіряти тексти невеликого об`єму) 

 

 Unicheck 
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9.  ЛИСТОК  ОБЛІКУ  ЗМІН 

 

Номер зміни Дата Сторінки зі змінами Перелік змінених пунктів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 2-03-132 

ЗМІНИ:0 ВИДАННЯ:2017 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ОДЕСЬКОМУ 

НАЦІОНАЛЬНОМУ МОРСЬКОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ 

стор. 12 з 13 

 

10. ЛИСТОК  ОБЛІКУ  ПЕРІОДИЧНИХ  ПЕРЕВІРОК 

 

№ 

з/п 

 

Дата 

П.І.Б. і посада особи, що виконала     

періодичну перевірку 

Зміні 

підлягають 

 

Підпис особи, 

що перевірила 
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11. ЛИСТОК  ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ З ДОКУМЕНТОМ 

 


