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ПОЛОЖЕННЯ
щодо процедури перевірки в Одеському державному університеті
внутрішніх справ текстових документів на наявність плагіату
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення визначає порядок проведення перевірки текстових
документів, які виконуються в Одеському державному університеті внутрішніх
справ (далі ОДУВС): дисертацій на здобуття наукового ступеня, які
виконуються ад’юнктами, аспірантами, докторантами, здобувачами ОДУВС;
магістерських та дипломних робіт, які готуються студентами та слухачами
ОДУВС; наукових публікацій, які готуються науково-педагогічним складом
університету на наявність плагіату.
1.2. Положення вводиться з метою розвитку системи контролю якості
освітнього процесу та якісного виконання науково-дослідних робіт, для
забезпечення оригінальності, унікальності та виключення неправомірних
запозичень із опублікованих джерел.
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
2.1. У даному Положенні терміни використовуються в таких значеннях.
Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого
твору під іменем особи, яка не є автором цього твору.
Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір.
Твір – результат творчої діяльності, виражений у будь-якій (на паперових
носіях або в електронному вигляді тощо) об’єктивній формі. У даному
Положенні під творами розуміються дипломні, дисертаційні роботи на здобуття
наукового ступеня кандидата, доктора наук, звіти за науково-дослідними
роботами, наукові публікації, навчальна література, навчально-методичні
видання тощо).
Цитата – порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи будьякого іншого опублікованого твору, який використовується, з обов'язковим
посиланням на його автора і джерела цитування, іншою особою у своєму творі
з метою зробити зрозумілішими свої твердження або для посилання на погляди
іншого автора в автентичному формулюванні.
2.2. Різновиди плагіату:

1) копіювання та оприлюднення виконаного іншим автором твору як
свого;
2) дослівне копіювання фрагментів чужого твору без належного
оформлення цитування;
3)
внесення
несуттєвих
правок
у
скопійований
матеріал
(переформулювання речень, зміна порядку слів в них тощо) та без належного
оформлення цитування;
4) парафраза – викладення чужого тексту із заміною слів та виразів без
зміни змісту запозиченого тексту;
5) компіляція – створення без поглибленого вивчення проблеми тексту
шляхом копіювання текстів із низки джерел без внесення правок, з посиланням
на авторів та «маскуванням» шляхом написання перехідних речень між
скопійованими частинами тексту.
3. ПРОЦЕДУРА АНТИПЛАГІАТУ
3.1. Текст остаточного варіанту роботи, підтверджений науковим
керівником, має бути поданий на кафедру у роздрукованому та електронному
форматі ODT (Open Office Document), DOC and DOCX (Microsoft Word) або
PDF (редагована версія) за 30 днів до дати захисту.
3.2. Друкована та електронна версії роботи мають бути ідентичними. Це
підтверджує автор роботи.. Контроль за порівнянням друкованої та електронної
версій роботи забезпечує кафедра.
3.3. Після перевірки комп’ютерною системою для кожної роботи готується
звіт подібності.
3.4. Якщо робота допускається (приймається) до захисту, процедура
антиплагіату вважається завершеною.
3.5. Якщо у протоколі перевірки зазначено, що робота містить плагіат,
кафедра вказує авторові на необхідність відкоригувати роботу. Після цього
робота проходить процедуру антиплагіату повторно.
3.6. Якщо після повторної перевірки у роботі буде виявлено плагіат,
Університет застосовує заходи впливу.
3.7. Особи, які не згодні з результатом перевірки на плагіат або рішенням
кафедри, можуть бути допущені за рішенням Комісії на основі колегіального
аналізу. Рішення щодо роботи має передбачати, чи допускається робота до
захисту, чи потрібне доопрацювання, чи в ній наявний плагіат і необхідно
вжити заходів.
4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Всі зміні та доповнення до даного Положення оговорюються та
затверджуються на засіданні Вченої ради та впроваджуються наказом ректора
про затвердження нової редакції «Положення щодо процедури перевірки в
Одеському державному університеті внутрішніх справ текстових документів на
наявність плагіату».
4.2. При затвердженні нової редакції Положення попереднє втрачає
чинність.

