
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Д Е Р Ж А В Н И Й  З А К Л А Д  В И Щ О Ї  О С В І Т И

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Про затвердження Порядку перевірки 
текстів на академічний плагіат у ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти»

З метою дотримання вимог Положення про академічну доброчесність у 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти», затвердженого Вченою радою 
Університету 29 січня 2020 р. (протокол № 2), введеного в дію наказом ректора 
Університету від 28 лютого 2020 р. № 01-01/140 (далі -  Положення)

НАКАЗУЮ:
*

1. Затвердити Порядок перевірки текстів на академічний плагіат у ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти», що додається.

2. Призначити адміністратором автоматизованої системи перевірки 
текстів на академічний плагіат директора Центру мережевих електронних 
освітніх ресурсів та наукометрії Алейнікова Дмитра Олександровича.

3. Директорам інститутів (А. В. Алейнікова, В. В. Сидоренко) призначити 
по інституту відповідальних осіб за здійснення перевірки робіт, визначених 
п. 3. Положення, на наявність текстових збігів з використанням 
автоматизованої системи перевірки текстів на академічний плагіат.

4. Адміністратору автоматизованої системи перевірки текстів на 
академічний плагіат (Д. О. Алейніков) забезпечити доступ до автоматизованої 
системи перевірки текстів на академічний плагіат відповідальним особам 
інститутів.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з 
наукової роботи та цифровізації О. М. Спіріна.
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Порядок перевірки текстів на академічний плагіат

Перевірка на наявність текстових збігів для одержання висновків про 
академічний плагіат здійснюється у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
(далі - Університет) з використанням автоматизованої системи.

1. Перевірка рукописів дисертаційних досліджень, наукових доповідей, які 
оформляються як дисертація, монографій, що виносяться на захист,
здійснюється у наступному порядку:

1.1. Електронний варіант рукопису перевіряється Ученим секретарем 
спеціалізованої вченої ради за допомогою автоматизованої системи, який 
формує звіт щодо наявності текстових збігів за результатами перевірки та 
передає його керівнику (консультанту) здобувана та експертам спеціалізованої
вченої ради.

1.2. На основі наданого звіту керівник (консультант) здобувана та експерти 
спеціалізованої вченої ради роблять висновок про відсутність (наявність) 
академічного плагіату.

1.3. У разі виявлення академічного плагіату робота направляється на 
доопрацювання, після чого робиться повторна перевірка.

2. Перевірка рукописів дисертаційних досліджень, що виносяться на розгляд 
провідних/випускових кафедр для попередньої експертизи та висновку про їх 
наукову та практичну цінність, здійснюється в такому порядку:

2.1. Електронний варіант рукопису дисертації перевіряється відповідальною 
особою кафедри за допомогою автоматизованої системи, яка формує звіт щодо 
наявності текстових збігів за результатами перевірки. Звіт передається 
консультанту (керівнику) здобувана та на кафедру.

2.2. Консультант (керівник) роботи здобувана та кафедра роблять висновок 
про відсутність академічного плагіату, про що зазначається у відгуку керівника 
та висновку кафедри про наукову та практичну цінність дисертації.

2.3. У разі виявлення академічного плагіату під час проведення попередньої 
експертизи дисертація знімається з розгляду.

3. Перевірка рукописів статей, що публікуються у наукових виданнях 
Університету, здійснюється у наступному порядку:

3.1. Електронний варіант рукопису перевіряється редакційно-видавничим 
відділом Університету, який формує звіт щодо наявності текстових збігів за



результатами перевірки та передає його редакційній колегії відповідного 
наукового видання.

3.2. Редакційна колегія на основі звіту приймає рішення щодо публікації 
статті у науковому виданні.

4. Перевірка випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти 
1 (бакалаврського), 2 (магістерського) рівня здійснюється у наступному 
порядку:

4.1. Електронний варіант рукопису робіт перевіряється відповідальною 
особою структурного підрозділу відповідного інституту за допомогою 
автоматизованої системи, яка формує звіт щодо наявності текстових збігів за 
результатами перевірки та передається керівнику роботи.

4.2. Керівник роботи здобувана вищої освіти робить висновок про 
відсутність академічного плагіату, про що зазначається у відгуку керівника.

4.3. У разі виявлення академічного плагіату під час захисту робота 
знімається із захисту.
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