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Відповідно до статті 16 Закону України «Про вищу освіту» наявність
внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти є обов’язковою, що, в свою чергу, передбачає дотримання академічної
доброчесності, створення та забезпечення функціонування ефективної
системи запобігання та виявлення академічного плагіату.
В науково-дослідній частині, окремих інститутах та факультетах
налагоджено виявлення академічного плагіату, створюється репозитарій
академічних текстів.
З метою:
• дотримання положень Закону України «Про авторське право і
суміжні права» щодо захисту
авторського права в усіх
підрозділах і службах Університету;
• чіткого, якісного та своєчасного впровадження в Університеті
системи виявлення та запобігання
плагіату в академічних
текстах за авторства працівників та здобувачів освіти;
• усвідомлення відповідальності за порушення загальноприйнятих
правил наукової етики;

НАКАЗУЮ:
Впровадити у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка (далі Університет) Систему виявлення та запобігання академічного
плагіату в текстах працівників та здобувачів освіти в Університеті (далі
Система). З цією метою:
1. Затвердити доступну в мережі Інтернет програмну систему
"Unicheck", як систему перевірки на академічний плагіат в
Університеті.
2. Розробити та подати на затвердження Вченою радою Університету
«Положення про Систему виявлення та запобігання академічного
плагіату в текстах працівників та здобувачів освіти у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка» (далі Положення).
Відповідальні: Гожик А.П., Сербія 0 .0 ., Шевченко В.П.
Термін: До 11 лютого 2020 року

3. Проректору з наукової роботи, Проректору з науково-педагогічної
роботи (навчальна робота), деканам факультетів, директорам
інститутів, директору Наукової бібліотеки ім. М.Максимовича;
3.1. Впровадити до 1 березня 2020 року в дію Положення, довести
його зміст до відома працівників Університету та здобувачів освіти
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
3.2. Подати до Науково-методичного центру для затвердження і
подальшого навчання списки співробітників, які відповідають за
застосування Системи.
Відповідальні: декани факультетів, директори інститутів,
Гожик А.П.
Термін: До 20 лютого 2020 року
3.3. Науково-методичному
центру
підготувати
наказ
про
затвердження співробітників, які відповідають за застосування
Системи.
Відповідальний: директор НМЦ Гожик А.П.
Термін: До 20 лютого 2020 року
3.4. Забезпечити проведення для співробітників Університету, які
відповідають за застосування Системи, працівників ПФВ та
бухгалтерії навчання на базі факультету комп’ютерних наук та
кібернетики та Наукової бібліотеки.
Відповідальні: Анісімов А.В., Сербін 0 .0 .
Термін: До 1 березня 2020 року
4. На етапі допуску до захисту у 2020 році забезпечити обов’язкову
перевірку на академічний плагіат кваліфікаційних робіт здобувачів
ступеня «магістр», а за результатами роботи Системи з 2021 року
усіх робіт на здобуття ступеня «бакалавр» та «магістр».
Відповідальні: Бугров В.А., Гожик А.П.
Термін: З 1 березня 2020 року
5. Передбачити у бюджеті Університету на 2020 рік кошти на
забезпечення перевірки робіт на здобуття ступеня «магістр».
Відповідальний: Рожко О.Д.
Термін: До 11 лютого 2020 року
6. Директору Наукової бібліотеки Університету розробити та
затвердити план підготовки до впровадження програмно-технічного
комплексу «Репозитарій», провести його дослідну експлуатацію та
підготувати методичні рекомендації щодо подальшої експлуатації.
Відповідальний: Сербін 0 .0 .
Термін: До 1 квітня 2020 року

7. Контроль за виконанням Наказу покласти на першого
O.K.Закусила.
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