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ВСТУП 

 

Право на використання твору та право дозволяти або за-

бороняти використання твору іншими особами є виключними 

майновими правами автора твору, і відчуження цих прав здій-

снюється лише за домовленістю сторін на підставі авторського 

договору (ст.15, ст.31 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права»). Право авторства належить до особистих нема-

йнових прав автора, яке не підлягає відчуженню й передбачає 

визнання іншими особами вказаного права за автором шляхом 

зазначення належним чином імені автора на творі та його 

примірниках і за будь-якого публічного використання твору (ч.1 

п.1 ст.14 Закону).  
 

Питання авторських прав досліджувалися багатьма 

авторами. Відповідно до статті 32 Закону України «Про вищу 

освіту» вищі навчальні заклади зобов’язані: 1) вживати заходів, 

у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх тех-

нологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в 

наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогіч-

них, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнен-

ня їх до дисциплінарної відповідальності. Тому, відповідно до 

положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про 

вищу освіту», Закону України «Про авторське право і суміжні 

права» та Статуту Університету з метою запобігання поширення 

плагіату в наукових роботах викладацького складу, докторантів, 

аспірантів, здобувачів наукового ступеня та студентів випуск-

ників (зокрема кваліфікаційних робіт спеціаліста та магістра) 

усіх форм навчання; розвитку навичок коректної роботи із дже-

релами інформації; дотримання вимог наукової етики та поваги 

до інтелектуальних надбань; активізації самостійності й індиві-

дуальності при створенні авторського твору і відповідальності 

за порушення загальноприйнятих правил цитування – нами роз-

роблено методичні вказівки з протидії академічному плагіату.  

 



 
  7   

 

 
 

Антиплагіатна експертиза в Львівському національному 

медичному університеті включає комплекс заходів з метою: 
 

 

– забезпечення збереження авторських прав шляхом прове-

дення перевірки наукових робіт на плагіат до процедури їх 

захисту; 

– формування та розвитку репозиторію (електроного депозито-

рію) наукових робіт, як джерела забезпечення вільного досту-

пу до наукових матеріалів та сприяння підвищенню престижу 

університету; 

– покращення якості освіти, яке базується на підвищенні про-

дуктивності навчального процесу та прискоренні передачі 

знань. 
 

Методичні вказівки розроблені відповідно до рекоменда-

цій Асоціації Європейських університетів щодо відкритого дос-

тупу до наукової інформації (2008 р.), міжнародних асоціацій 

IFLA, SPARC, LIBER, EiFL та ін., а також у відповідності до 

постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації парла-

ментських слухань з питань розвитку інформаційного суспіль-

ства в Україні» (2006 р.) щодо забезпечення відкритого безко-

штовного Інтернет-доступу до ресурсів, створених за рахунок 

коштів Державного бюджету України; базуються на Законі 

України «Про вищу освіту», положенні «Про освітньо-кваліфі-

каційні рівні (ступеневу освіту)». 
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РОЗДІЛ 1.  

Визначення понять 
 

1.1. Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або час-

тково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього 

твору (ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права»); привласнення авторства на чужий твір або на чуже від-

криття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також ви-

користання у своїх працях чужого твору без посилання на 

автора [https://uk.wikipedia.org/wiki/Плагіат]. 

1.2. Плагіат академічний − навмисне відтворення викладачем, 

докторантом, аспірантом або студентом у науковій або елект-

ронній формі чужого твору, опублікованого на паперовому або 

офіційно оприлюдненого на електронному носії, повністю або 

частково, під своїм іменем без посилання на автора. 

1.3. Мета академічного плагіату (плагіату наукового твору) – ви-

правдання витрачених бюджетних коштів або коштів замовника 

шляхом привласнення результатів чужої інтелектуальної праці. 

1.4. Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила 

твір. 

1.5. Твір – загальний термін для позначення результату творчої 

діяльності людини у науковій, літературній і художній сферах, 

який представлений на паперових носіях та в електронному 

вигляді, у тому числі в мережі Інтернет. 

1.6. Цитата – порівняно короткий уривок з літературного, нау-

кового чи будь-якого іншого опублікованого твору, який вико-

ристовується, з обов’язковим посиланням на його автора і дже-

рела цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити 

зрозумілішими свої твердження або для посилання на погляди 

іншого автора в автентичному формулюванні. 

1.7. Дублювання досліджень – офіційно не підтверджена домов-

леність між щонайменше двома особами, наслідком якої є вико-

нання однакових, або майже однакових робіт. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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1.8. Фальсифікація – фрагменти роботи, наприклад, статистичні 

показники, були вигадані або невірно вказані як результат 

власної роботи. 

1.9. Реплікація – коли особа подає майже однакову роботу де-

кілька разів для підняття власного академічного рейтингу. 

1.10. Рерайт – це «переказ» чужого тексту своїми словами з точ-

ним збереженням сенсу оригіналу. 

1.11. Компіляція – навмисне компонування з декількох текстів 

одного, з наданням плагіайованому матеріалу нового, не власти-

вому оригіналу, змісту.  

Основними задачами академічного плагіату, як протиправ-

ного явища є: 

 вкрасти ідею або слова іншої людини і видати їх за власні; 

 використати результати роботи іншої людини без вказання 

джерела, звідки вони були взяті; 

 повністю або частково вкрасти мистецький, науковий або 

інший твір чи роботу та видати їх за свою; 

 представити вже існуючу ідею або продукт як новий та ори-

гінальний. 

Відповідно до ст. 7 Закону суб'єктами авторського права є 

автори творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спад-

коємці передали свої авторські майнові права.  

Автором є фізична особа, яка своєю творчою працею ство-

рила твір, тобто безпосередній створювач твору (ст. 1 Закону).  

При створенні твору спільною творчою працею кількох осіб 

первинні авторські права виникають у них одночасно і вони 

визнаються згідно зі ст. 436 ЦК та ст. 13 Закону співавторами. 

Авторське право на створений у співавторстві твір належить їм 

спільно. 
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РОЗДІЛ 2.  

Види плагіату 
 

1. Копіювання інформації іншого автора та видання роботи за 

свою без оформлення цитування; 

2. дослівне копіювання чужої роботи (або її фрагменту) у 

свою без належного оформлення цитування; 

3. парафраза – переказ своїми словами тексту іншого автора, 

суть якого полягає в заміні слів та знаків; 

4. компіляція – процес написання твору, наукової праці на 

підставі чужих матеріалів без самостійного дослідження та 

опрацювання джерел. 
 

РОЗДІЛ  3.  

Профілактика плагіату у навчальному процесі 
 

3.1. Відповідно до ч. 6 ст. 69 Закону України «Про вищу 

освіту» вищі навчальні заклади здійснюють заходи із запобі-

гання академічному плагіату − оприлюдненню (частково або 

повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як 

результатів власного дослідження та/або відтворенню опубліко-

ваних текстів інших авторів без відповідного посилання. 

3.2. З метою стимулювання викладацького складу, докто-

рантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня та студентів 

випускників усіх форм навчання до самостійного виконання 

наукових робіт пропонується:  

 захист наукових робіт проводяться публічно;  

 кращі наукові роботи підлягають обговоренню на наукових 

конференціях та можуть бути представлені до публікації в 

університетських та інших наукових виданнях; 

 організація заслуховування кращих наукових робіт на засі-

даннях наукових студентських гуртків, товариств молодих 

вчених, круглих або дискусійних столів; 
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 доповіді щодо виконаних наукових робіт можуть заслухову-

ватися на засіданнях кафедр (лабораторій), на яких викону-

валася робота. 
 

3.3. Профілактика плагіату в університеті здійснюється шляхом:  
 

 формування, видання та розповсюдження методичних реко-

мендацій з уніфікованим визначенням вимог щодо належ-

ного оформлення посилань на матеріали, використані у нау-

кових роботах; 

 запровадження на факультетах спеціальних занять з основ 

наукового письма та дослідницької роботи, на яких необ-

хідно акцентувати увагу на коректне використання у науко-

вих роботах інформації з інших джерел та уникнення пла-

гіату, на правила опису джерел та оформлення цитувань; 

 розміщення відповідного Положення та методичних вказі-

вок на офіційному Web-сайті Львівського національного ме-

дичного університету імені Данила Галицького. 
 

3.4. Науковим керівникам та (або) консультантам в обов’язко-

вому порядку ознайомити із цими методичними вказівками 

студентів, аспірантів, докторантів і здобувачів та на всіх 

етапах виконання наукових робіт контролювати й поперед-

жувати факти академічного плагіату. 
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РОЗДІЛ 4.  

Основні положення антиплагіатної експертизи та порядок 

скерування наукових робіт для виявлення плагіату          

шляхом проведення автоматизованої перевірки 
 

4.1 Керівники структурних підрозділів інформують працівників з 

вимогами щодо передачі наукових робіт для автоматизованої 

перевірки на плагіат.  

4.2 Деканат факультету, як структурний підрозділ, який здійснює 

адміністративний супровід дипломних і магістерських прог-

рам, визначає осіб із числа науково-педагогічних працівників, 

відповідальних за приймання, систематизацію електронних ве-

рсій магістерських робіт та їх перевірку на плагіат. 

4.3 Статті у спеціалізовані журнали, наукові роботи (включаючи 

дисертаційні) та наукові звіти кафедр рецензуються відповіда-

льним за технічну експертизу наукових робіт старшим інспек-

тором наукового відділу за скеруванням структурного підроз-

ділу університету.   

4.4 Довідка про автоматизований аналіз роботи на плагіат 

докладається або «підшивається» до скерування та (або) 

відгуку установи, зберігається і є обов’язковою для допуску 

наукової роботи до публікації чи до захисту. 

4.5 Якщо науковець не погоджується з результатами автоматизо-

ваної перевірки на плагіат, йому надається можливість виклас-

ти свою позицію та обгрунтувати її науково у вигляді апеляції.  

4.6 Науковий керівник (науковий консультант) роботи, завідувач 

кафедри має право здійснити попередній автоматизований ана-

ліз роботи, звернувшись із електронною версією до відпові-

дальної особи. Довідка при цьому не надається. 

4.7 Відповідальна особа за результатами перевірки наукових робіт 

на факультеті проводить облік, загальний статистичний аналіз 

їх рівня та відповідності до Закону України «Про авторське 

право та суміжні права» та, при необхідності, формує звіт 

щодо результатів автоматизованої перевірки робіт на плагіат. 
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РОЗДІЛ 5. 

Модернізована тетраструктурна файлова система  

електронних посібників з україномовними  

офісними інсталяторами 
  

Тетраструктурна файлова система електронних посібників (ЕП) 

з україномовними офісними інсталяторами розроблена співробітника-

ми кафедри сімейної медицини та дерматології, венерології, кафедри 

терапії №1 та медичної діагностики ФПДО Львівського національ-

ного медичного університету імені Данила Галицького і впроваджена 

в навчальний процес клінічних кафедр Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького для покращення 

візуального представлення інформації та проведення антиплагіатної 

експертизи електронних поciбників для навчального процесу, модер-

нізована щодо простоти використання і оптимізована в контексті 

застосування сучасного (2013-2015 р.р.) україномовного програмного 

забезпечення, у відповідності з даними інтернет-ресурсів щодо без-

коштовного повнофункціонального україномовного програмного за-

безпечення (Professional Free Download Version) для застосування в 

ОС Windows XP та новіших версіях.  

Нами створено та адаптовано доцільну сучасну файлову систему 

електронних посібників, модернізовану щодо впровадження пов-

нофункціонального програмного забезпечення (Professional Free Dow-

nload Version), варіант структури файлової системи ЕП, оптимізованої 

для застосування у різних операційних системах і впровадження для 

навчального процесу, з покращеними можливостями візуального від-

творення та “бонусними” інсталяційними файлами сучасного офіс-

ного україномовного програмного забезпечення 2013-2015 р.р. різних 

розробників, логічно встановленими на одному диску.  

Тетраструктурна файлова система електронних посібників з ук-

раїномовними офісними інсталяторами модернізована інсталяторами 

україномовного програмного забезпечення Adоbe Rdr910_uk_UA, 

BANDIZIP-SETUP, OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_uk_infra, Opera_ 

1010_ int_Setup, зразка 2013-2015 р.р. 
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Нами застосована методика створення “кореневого” файлу 

ЕП та його трансляції у формат .pdf. Застосування файлів .pdf як 

базових для ЕП детермінувалося тим, що файли формату .pdf 

належать до Adobe (Acrobat) Reader, що входить у стандартний 

пакет програмного забезпечення Linux та є ліцензійним. Для 

створення «кореневого» файлу посібника оптимальним вважа-

ємо пакет програмного забезпечення Open Office org 3.0 для 

текстового файлу з розширенням .odt (на відміну від .doc та .txt 

компанії Microsoft) Unix-подібної ОС Linux Debian, що знижує 

можливості доступу до текстового “ядра” посібника домінуваль-

ними на ринку програмами і, відповідно, створює труднощі 

щодо несанкціонованого “піратського” використання його розді-

лів у приватних цілях під іншими назвами, з подальшою 

оптимізованою трансляцією у формат .pdf.  

Методика створення та основні особливості  структури 

файлової системи ЕП затверджена на методичному засіданні ка-

федри поліклінічної справи і сімейної медицини Львівського на-

ціонального медичного університету імені Данила Галицького, 

протокол № 8 від 11.01.2007 р. та модифікована у 2014 р. у виг-

ляді візуальної Windows-сумісної тетраструктури, – файлову си-

стему, що містить кореневий файл у форматі .pdf (рис. 1), украї-

номовний завантажувач Adobe Reader 9.0 і папку Other Installers 

Ukr (рис. 2) з україномовними OpenOffice.org 3.2, інтернет-брау-

зером Opera 1010 і безкоштовним україномовним архіватором-

деархіватором Bandizip (повнофункціональний конкурент щодо 

умовно-безплатного WinRAR); для резервування інформації 

(формування резервних копій) створено архів, що містить резер-

вні копії кореневого файлу (рис. 3) та завантажувальних файлів 

для встановлення офісного програмного забезпечення – інфор-

маційних файлів тетраструктури (включаючи “кореневий”  .pdf  

файл) у випадку псування носія.  
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Рисунок 1. Тетраструктурна файлова система навчального посіб-

ника (модернізована), що містить «кореневий» .pdf – файл, інсталя-

тор україномовного Adobe Reader 9.0 (AdоbeRdr910_uk_UA), інші 

інсталятори (Other InstallersUkr) та архів .zip з резервними копіями. 

 

Рисунок 2. Структура папки Other Installers Ukr з україномовними 

інсталяторами 

 

 

Рисунок 3. Структура файлового архіву Installers Reserve з «корене-

вим» .pdf – файлом, україномовними інсталяторами Adobe Reader 9.0 

(AdоbeRdr910_uk_UA), офісного пакету OpenOffice.org 3.2 

(OOo_3.2.1 _Win_x86_install-wJRE_uk_infra) та безкоштовного 

україномовного архіватора-деархіватора Bandizip (BANDIZIP-

SETUP). 
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При наявності уже завантажених оригінальних ліцензій-

них програм у користувача, для реалізації мети та завдань 

посібника, застосування запропонованих завантажувачів не є 

обов’язковим і реалізується лише за бажанням (для сприяня 

популяризації україномовного програмного забезпечення); фай-

лова система містить такі завантажувачі у вигляді безкоштов-

ного “бонуса” до “кореневого” .pdf-файлу, – власне інформацій-

ного ядра ЕП. 
 

РОЗДІЛ 6. 

Файлова система диску інсталяції та оптимізації 

програмного забезпечення для перевірки результатів 

наукових досліджень на наявність плагіату 
 

DVD-збірка програмного забезпечення (ПЗ) для інсталяції 

та оптимізації функціонування програм “Advego Plagiatus 

1.3.1.7” та “ Etxt Антиплагиат, версія 3.72.0.0” створена у Львів-

ському національному медичному університеті імені Данила 

Галицького для покращення якості експертизи наукових робіт з 

позицій відсотку унікальності тексту для недопущення плагіату 

результатів наукових досліджень; розроблена у відповідності з 

даними інтернет-ресурсів щодо безкоштовного повнофункціо-

нального україномовного ПЗ (Professional Free Download Versi-

on) для застосування в операційних системах (ОС) Windows XP 

та новіших версіях.  

Створено логічну просту DVD-збірку ПЗ“Plagia_files ISO”, 

що містить офісні програми та оптимізуючі системні засоби 

щодо ПЗ “Advego Plagiatus 1.3.1.7” та “ Etxt Антиплагиат, версія 

3.72.0.0” з параметрами глибокого пошуку та глибокої перевірки 

по 5-7 пошукових системах для проведення аналізу відсотку 

унікальності тексту методом шингла.  

Нами створено 7 логічних директорій диску DVD-збірки 

ПЗ “Plagia_files ISO”. Файлова система диску “Plagia_files ISO” 

складається з 7 папок та містить інсталятори, що необхідні для 

установки, нормального функціонування та оновлення антипла-

гіатних програм в OC Microsoft Windows, насамперед Windows 
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XP SP2 та новіших. Розпакування папок та застосування інста-

ляторів ПЗ здійснюється згідно необхідності індивідуального 

застосування користувачем в контексті базового набору послуг 

щодо антиплагіатної експертизи.  

1. “Кореневою” папкою являється “Antiplagiat Pack”, що містить 

базовий набір інсталяторів для проведення антиплагіатної 

експертизи – “advego_plagiatus” – інсталятор “Advego Plagiatus 

1.3.1.7” та “etxt_antiplagiat” – інсталятор ПЗ “Etxt Антипла-

гиат” (останній для адекватного встановлення потребує “Net 

Framevork 2”, інсталятор якого “dotnet fx Framevork 2” містить-

ся у папці “System Repair Files Pack”. У останній містяться та-

кож інші файли для оптимізації та відновлення нормального 

функціонування системи (див. п. 6). 

2. Папка “Fonts” містить набір кириличних (українських та ро-

сійських) шрифтів, які за бажанням власника підлягають 

копіюванню в однойменну папку OC Microsoft Windows. 

3. У папці “Photo Editor SE Pack” містяться графічні програми 

для перегляду та редагування фотографій та інших зображень 

“Fast Stone Image Viewer”, “Honeyview”; застосування даного 

ПЗ реалізується після копіювання відповідних субдиректорій 

однойменними .exe – файлами. “ACDC32” є інсталятором 

однойменного графічного переглядача. “Кореневим” файлом 

“Setup” папки “Photo Editor SE Pack” забезпечується інсталяція 

“базового” ПЗ “Ulead Photo Explorer 8.5 SE Basic”.  

4. Папка “Office” містить офісні програмні додатки; інсталюється 

файлом “SETUP” дочірньої субдиректорії та папку “New Office 

Pack”, що встановлюється шляхом копіювання у корінь ло-

гічного диску та застосовується у разі необхідності для шви-

дкого розпакування та опрацювання файлів типу .docx, .docm у 

режимі обмеженої функціональності. Остання містить також 

“FBReaderSetup-0.12.10” для читання електронних книг. 

5. Папка “Other Installers Pack” містить інсталятори програмного 

забезпечення (рис. 6.1), необхідного для зчитування файлів 

інших форматів для проведення експертизи їх вмісту (тексту та 

графічних матеріалів) на наявність плагіату. 
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Рисунок 6.1. Папка “ Other Installers Pack”  

                      диску “Plagia_files ISO”:  

                      зовнішній вигляд структури та інсталяторів  

                      ПЗ в ОС Windows XP. 
 

“ABBYY FineReader 6.0 Sprint” є інсталятором одноймен-

ного ПЗ фірми ABBYY, призначеного для швидкої трансляції 

графічних (як правило, сканованих) текстовмісних файлів у 

“класичний” текстовий формат у режимі обмеженої функціо-

нальності з підтримкою базових міжнародних мов. “AdоbeRdr 

910_uk_UA” являється розпаковником україномовного “Adobe 

Reader 9.0” для зчитування файлів у .pdf – форматі, який є базо-

вим (“кореневим” файлом) для багатьох електронних книг та 

електронних посібників. Для подібної мети (зчитування елек-

тронних книг у інших форматах, відмінних від .pdf) служать 

також “WinDjView-0.5”;  “FBReaderSetup-0.12.10” – інсталятор 

ПЗ “FB Reader” знаходиться у субдиректорії “New Office Pack” 

папки “Office” (див. п. 4). “OOo_3.2.1_Win_x86_ install-wJRE_uk 

_infra” є установником україномовного безкоштовного повно-

функціонального “Open Office Org 3.2.1” (безкоштовного ПЗ 

фірми ПРОМТ) для обробки .odt та інших текстових файлів.  
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Також папка “Other Installers Pack” комплектується інста-

лятором “Opera_1010_int_Setup” україномовного інтернет- брау-

зера  “Opera 1010” зразка 2013 р., який при необхідності можна 

обновити до новішої версії. Усе ПЗ даної директорії є безкош-

товним ліцензійним, доступним для масового копіювання та 

застосування. 

6. Папка “System Repair Files Pack” містить базові інсталятори 

ліцензійного безплатного ПЗ для оптимізації встановлення 

інших програм та покращення функціонування системи. 

“360 Total Security 5.2.0.1077 Final” є інсталятором одно-

йменного безкоштовного антивірусу з функцією оптимізації 

завантаження системи. “BANDIZIP-SETUP” встановлюється 

україномовний архіватор-деархіватор “BANDIZIP”. Інсталя-

тором “directx_9_10_11” оптимізується робота мультимедіа. 

“Net  Framevork 2”, інсталятором якого є “dotnet fx Framevork 

2”, забезпечує адекватне встановлення ПЗ “Etxt Анти-

плагиат” та деяких інших програм. “WindowsXP-KB936929-

SP3-x861-RUS” модернізує ОС Windows XP SP2 до Windows 

XP SP3 зразка 2010 р. Застосування тих чи інших інсталя-

торів цієї папки залежить від бажання користувача, необхід-

ності практичного застосування, можливостей і особливос-

тей технічного та програмного забезпечення.   

7. “Reserve Files Pack” містить .zip – архіви з резервними копі-

ями файлів (рис. 6.2), структурно та логічно подібних (ана-

логічних змістовно) щодо вмісту директорій диску “Plagia_ 

files ISO” та адаптованих для застосування у випадках пог-

рішностей “базових” інсталяторів.  
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Рисунок 6.2. Резервні копії в архівах папки  

                     “System Repair Files Pack”. 

 

Файлова система диску “Plagia_files ISO” забезпечує пов-

ноцінну установку безкоштовного програмного забезпечення 

“Advego Plagiatus 1.3.1.7” та “Etxt Антиплагиат”, а також додат-

кових програм для успішного проведення експертизи наукових 

праць на наявність плагіату.  

Реалізація інсталяції додаткового ПЗ здійснюється за ба-

жанням користувача. У випадках фізичного зношування інста-

ляційного диску чи наявності його механічних пошкоджень пе-

редбачено наявність резервних копій ПЗ у .zip – архівах. Також 

файлова система диску передбачає антивірусний захист і опти-

мізацію функціонування ОС Microsoft Windows за допомогою 

“360 Total Security 5.2.0.1077 Final” з можливістю його оновлен-

ня до сучасніших версій. 
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Перевірка дисертаційних робіт та авторефератів на наяв-

ність плагіату здійснюється з одномоментним застосуванням 

программного забезпечення "Advego Plagiatus 1.3.1.7" та "Etxt 

Антиплагиат, версія 3.72.0.0 (AntiPlagiarism.net)" для встанов-

лення відсотків уникальності тексту згідно з одноіменною роз-

робкою у відповідності з даними интернет-ресурсів щодо безко-

штовного повнофункціонального україномовного програмного 

забезпечення (Professional Free Download Version) для застосу-

вання в операційних системах (ОС) Windows XP та новіших 

версіях а також Unix ОС Linux Debian, Linux Ubuntu.  

Нами створено логічну просту функціональну послідов-

ність антиплагітної експертизи дисертаційних робіт та авторе-

фератів в дисертаціях, створених за допомогою сучасного офіс-

ного україномовного програмного забезпечення (ПЗ) різних 

розробників з проведенням аналізу відсотку унікальності тексту 

методом шингла ПЗ "Advego Plagiatus 1.3.1.7" та "Etxt 

Антиплагиат, версія 3.72.0.0 (AntiPlagiarism.net)" з 

оптимізованими налаштуваннями параметрів глибокого пошуку 

та глибокої перевірки по 5-7 пошукових системах. 
 

1. Перевірка автореферату ПЗ "Advego Plagiatus 1.3.1.7", шингл 

4, пошукова фраза 5 слів, глибока перевірка по 5 пошукових 

системах з виведенням відсотку унікальності тексту та тран-

сляцією звіту (виконанням розширеної "розверстки" звіту – 

перевіреного тексту та результатів перевірки).  

2. Перевірка першого розділу дисертацій (Огляду літератури) 

ПЗ "Advego Plagiatus 1.3.1.7", шингл 4, пошукова фраза 5 

слів, глибока перевірка з виведенням відсотку унікальності 

тексту, трансляцією звіту (виконанням розширеної "розвер-

стки" звіту-перевіреного тексту та результатів перевірки).  
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3. Виконання перевірки тексту розділів власних досліджень 

дисертаційної роботи ПЗ "Advego Plagiatus 1.3.1.7", шингл 4, 

пошукова фраза 5 слів, глибока перевірка по 5 пошукових 

системах з виведенням відсотку унікальності тексту та тран-

сляцією звіту (виконанням розширеної "розверстки" звіту – 

перевіреного тексту та результатів перевірки). 

4. Повна (тотальна) перевірка тексту дисертаційної роботи ПЗ 

"Etxt Антиплагиат, версія 3.72.0.0(AntiPlagiarism.net)"; шингл 

3, глибока перевірка з виведенням відсотку унікальності 

тексту та трансляцією звіту (виконанням розширеної "роз-

верстки" звіту — перевіреного тексту дисертаційної роботи 

та результатів перевірки). 

5. Формування деталізованого звіту щодо перевірених доку-

ментів та 4-х фрагментів; загальний відсоток унікальності 

тексту автореферату по пункту 1 формусться ПЗ "Advego 

Plagiatus 1.3.1.7", шингл 4, пошукова фраза 5 слів, глибока 

перевірка по 5 пошукових системах; загальний відсоток уні-

кальності тексту дисертацій по 4 пункту формусться ПЗ 

"Etxt Антиплагиат, версія 3.72.0.0(AntiPlagiarism.net)", шингл 

3, глибока перевірка по 7 пошукових системах; пункти 2 та 3 

мають додаткове значения для експерта, щодо визначення 

явного плагіату у рецензованому матеріалі при виникненні 

необхідності подальшого дослідження співпадінь. 
 

Проте, враховуючи наявність обмежень у ПЗ "Advego 

Plagiatus 1.3.1.7" (повільність роботи, термін перевірки у порів-

нянні з ПЗ "Etxt Антиплагиат, версія 3.72.0.0 та AntiPlagia-

rism.net більший у 1,5 рази та обмеження обсягу тексту для 

перевірки у ПЗ "Advego Plagiatus 1.3.1.7" до 200000 при від-

сутності такого обмеження у ПЗ "Etxt Антиплагиат, версія 

3.72.0.0 та AntiPlagiarism.net) загальну перевірку тексту дисер-

таційної роботи та інших текстів великого обсягу (реалізацію п. 

4) рекомендуемо проводити ПЗ "Etxt Антиплагиат, версія 

3.72.0.0 або AntiPlagiarism.net з одномоментною послідовною 

реалізацією п.l-п.3 (перевірки автореферату, першого розділу 

дисертації, сумарного тексту розділів власних досліджень ПЗ 
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"Advego Plagiatus 1.3.1.7", шингл 4, глибока перевірка по 5 

пошукових системах зі створенням окремих файлів розверстки 

для подальшого порівняння та аналізу). Такий підхід також 

сприяє об'єктивізації отриманих відсотків унікальності при ви-

никненні проблем у з'сднанні з мережою Internet, спричинених 

недосконалістю ПЗ чи збоями на лінії, а також при тимчасовому 

відключенні чи блокуванні окремих пошукових систем та 

серверів (найбільше збоїв та похибок, за нашими спостере-

женнями, дають російські пошуковики Yandex та Rambler).  

Нами стверджено, що послідовна реалізація п.l-п.3 з одно-

моментним застосуванням п. 4 є цілком можливою (одномомен-

тне застосування ПЗ "Advego Plagiatus 1.3.1.7" та ПЗ "Etxt 

Антиплагиат, версія 3.72.0.0" добре реалізується), при достатньо 

потужному апаратному забезпеченні (процессор Pentium IV — 

2.4 або аналогічний чи кращий, 1 гігабайт оперативної пам'яті 

або вище) при стабільній швидкості з'єднання з мережею (від 30 

Кбіт/с чи кращої) не призводить до конфліктів програмного 

забезпечення та інших апаратних чи системних проблем, 

становить для кандидатської дисертації від 4 до 6 годин без 

реалізації п. 5 – без створення розверстки та текстового звіту 

про проведений аналіз та узагальнення даних щодо відсотків 

унікальності тексту.  

Загальний відсоток унікальності тексту автореферату по 

пункту 1 формусться ПЗ "AdvegoPlagiatus 1.3.1.7", шингл 4, по-

шукова фраза 5 слів, глибока перевірка по 5 пошукових сис-

темах; загальний відсоток унікальності тексту тексту дисертації 

по пункту 4 пропозиції формусться ПЗ "Etxt Антиплагиат, вер-

сія 3.72.0.0", шингл 3, глибока перевірка по 7 пошукових систе-

мах, що детермінує скорочення на 1-2 години витрат часу, 

необхідного для перевірки та узагальнення отриманих даних.  
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РОЗДІЛ 7. 

Оптимізація інтернет-налаштувань для безперебійної 

роботи безпровідникового інтернет-з’єднання  

USB-модемом Intertelekom 3G (ua) на клінічних кафедрах  

та віддалених філіалах 
 

Методика оптимізації інтернет-налаштувань для безпере-

бійної роботи безпровідникового інтернет-з’єднання USB-моде-

мом Intertelekom 3G (ua) на клінічних кафедрах та віддалених 

філіалах нами розроблена для забезпечення безперебійної 

роботи безпровідникового інтернет-з’єднання USB-модемами 

Intertelekom 3G (ua). 

Враховуючи факт неможливості налаштування стаціонар-

ного інтернет-з’єднання на окремих клінічних базах кафедр, 

віддалених від центру та широкого впровадження ноутбуків та 

нетбуків у повсяденну навчально-педагогічну, наукову і прак-

тичну діяльність постала необхідність вибору оптимального 

оператора для більш якісного зєднання з мережею Інтернет. На 

ринку України крім GSM операторів MTS, Life, Kyivstar 

присутні ряд 3G CDMA операторів – CDMAua, Intertelekom, 

Mobitel та ін. Останні забезпечують безпровідникове інтернет-

з’єднання USB-модемами стандарту CDMA, в т.ч. безлімітне, 

що забезпечує у ряді випадків суттєву фінансову економію.  

З вищеперерахованих CDMA операторів безпровідниково-

го інтернет-з’єднання USB-модемом найкращим покриттям на 

території України володіє Intertelekom 3G (ua), який є непога-

ною мобільною альтернативою провідниковому. Проте цей тип 

зв’язку має ряд суттєвих недоліків, які негативно впливають на 

стабільність роботи (залежність від погодних умов, рельєфу 

місцевості, відстані до базової станції, “екранування” антени 

стінами будівель), зовнішні антени лише частково компенсують 

цей недолік.  

Враховуючи, що мобільний інтернет застосовується найча-

стіше для серфінгу та електронної почти, у цьому виді, зокрема 

безпровідникового інтернет-з’єднання USB-модемом Intertele-

kom 3G (ua), важливішим є безперебійність інтернет-з’єднання, 
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а не його швидкість (анонсованих та рекламованих 6 МБіт/с за-

безпечити технічними умовами практично неможливо, реаль-

ніші режими 30 кбіт/с-200 кбіт/с), яка цілком достатня для “ма-

лої” щоденної роботи, включаючи антиплагіатну експертизу.  

Реалізація оптимізації інтернет-налаштувань для безпере-

бійної роботи безпровідникового інтернет-з’єднання USB-моде-

мом Intertelekom 3G (ua) складається з трьох взаємопослідовних 

етапів. 
 

1. Встановлення модему, драйвера та забезпечення підклю-

чення до інтернету (мастер новых подключений) зі стан-

дартними налаштуваннями.  

2. Перевірка стабільності роботи та замір швидкості заванта-

ження даних.  

3. Оптимізація інтернет-налаштувань для безперебійної робо-

ти безпровідникового інтернет-з’єднання USB-модемом In-

tertelekom 3G (ua) ресурсами віддаленого доступу Intertele-

kom програм субдиректорії “Сетевые подключения” папки 

«Сеть и подключение к интернету» Microsoft Windows XP 

& later. 
 

Третій етап оптимізації інтернет-налаштувань для безпере-

бійної роботи безпровідникового інтернет-з’єднання USB-моде-

мом Intertelekom 3G (ua) “Пуск”  “Панель управления”  

“Сеть и подключения к интернету”  “Сетевые подключения”. 

Наступний етап. “Сетевые подключения”  “Intertelekom ua”. 

Після наведення та клацання правою кнопкою миші на останню, 

вибираємо “Властивості” (“Свойства”). Подальші налаштування 

зоображено на рисунках (рис. 7.1-7.3). 
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Рисунок 7.1. У вікні налаштовуємо параметри, знімаємо мітки 

“Отображать ход подключения” та “Запрашивать имя, пароль 

сертификат и т.д.”, залишаючи лише “Запрашивать номер теле-

фона”. 

 

Рисунок 7.2. У меню “Дополнительно” налаштовуємо відклю-

чення брендмауера Windows, при наявності підключеного анти-

вірусу з повноцінним захистом. 
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Рисунок 7.3. У вікні “Общие” налаштовуємо “Параметры 

оборудования” та встановлюємо швидкість з’єднання  згідно 

такої схеми: центр міста – 57600-115200 біт/с, “спальні” райони 

– 38400-57600 біт/с, “периферійні” клініки – 19200-38400 біт/с, 

підтверджуємо натисканням ОК; нами встановлено, що дані 

режими є оптимальними для безпровідникового інтернет-

CDMA з’єднання USB-модемом Intertelekom 3G. 
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РОЗДІЛ 8. 

Інтернет-пошуковики, деякі програми та 

інтернет-ресурси для проведення антиплагіатної 

експертизи: коротка функціональна характеристика 

сервісів та програмних засобів 

 

Пошуковий сервер (ПС) містить комплекс програм, які 

використовують спеціальні алгоритми аналізу вмісту веб-сайтів 

в масштабах всього Інтернету, де можна набрати в відповідному 

рядку ключові слова і отримати багато посилань на ресурси з 

потрібною інформацією (рис. 9.1, 8.2). Складається з трьох ос-

новних частин: робота, індекса і обробника запитів.  

 

Рисунок 8.1. Пошуковий сервер: зовнішній вигляд 
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Робот (Crawler, Bot, Robot) – це програма, що відкриває                                                   

web-сторінки, зчитує (індексує) їх вміст і далі слідує за поси-

ланнями, знайденими на цій сторінці. Робот повертається через 

певні проміжки часу (наприклад, щомісяця) і знову індексує 

сторінку.  Все, що знаходить і зчитує робот,  потрапляє у індек-

си ПС.  

Індекси являють собою величезне сховище інформації,                                     

де зберігаються копії текстової складової усіх відвіданих                                       

і проіндексованих web-сторінок. Обробник запитів – це про-

грама, яка у відповідності з поданим запитом перебирає індекси 

ПС в пошуках інформації, що цікавить користувача і видає йому 

в порядку зменшення релевантності (відповідності запиту) знай-

дені документи. Програма “Павук” завантажує вміст веб-сайтів. 

Її завдання передавати вміст веб-сторінок іншій програмі, “Ман-

дрівному павуку”. Завдання “Мандрівного павука” — виявлення 

із завантаженої веб-сторінки посилань на інші веб-сторінки, по 

яким знову направляється програма “Павук”, цей цикл повто-

ряється безперервно.  

Одним із сучасних напрямків з академічним плагіатом  є 

його виявлення і констатація за допомогою комп’ютерних про-

грам. На сьогоднішній день існує небагато програмних засобів, 

які допоможуть встановити відсоток унікальності тексту.  

При виборі програм необхідно звертати увагу на те, щоб 

вони повноцінно підтримували українську, російську та англій-

ську мови мови, легко встановлювалася і щоб до них був 

вільний доступ (табл. 8.1).  
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Excite                                                 http://www.excite.com/  

HotBot                                               http://www.hotbot.com/  

InfoSeek Guide                                 http://www.infoseek.com/  

EuroSeek                                           http://www.euroseek.net/  

SoftSeek Internet                              http://www.softseek.com/Internet/  

WiNDe − The Windows Index           http://windex.daci.net/  

Lycos                                                 http://www.lycos.com/  

MetaCrawler                                      http://www.metacrawler.com/  

Росiйська машина пошуку            http://search.interrussia.com/  

Апорт                                                http://www.aport.ru/  

OpenWeb                                          http://www.openweb.ru/  

Система "Слiдопит"                       http://www.medialingua.ru/ 

Шерлок Холмс                                http://holms.ukrnet.net/ 
 

Рисунок 8.2. Система та перелік основних  

                       українських та російських пошукових серверів 
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Таблиця 1. 

Базова характеристика можливостей поширених програм для 

антиплагіатної експертизи 
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Документ транслюється текстовим редактором в текст у 

форматі .txt і перевіряється. Перевірка та пошук співпадінь ви-

конується по шинглах (методом шингл – розбивки тексту). 

Шингл – структурно-логічний фрагмент тексту, що складається 

з послідовності декількох слів. Пошук в Інтернеті здійснюється 

декількома пошуковими системами. 

В результаті візуалізується відсоток оригінальності тексту 

та список сайтів з відсотком збігу у відповідному кольорі в 

залежності від застосованих пошукових серверів. 

Програми EtxtАнтиплагиат та AntiPlagiarism.net дозволя-

ють перевіряти написані тексти, всі сторінки потрібного сайту, 

та вести пакетну перевірку всіх файлів з папки. Для того, щоб не 

здійснювати завантаження файлів по одному, існує пакетна пе-

ревірка. Пакетна перевірка дозволяє завантажити до програми 

Etxt Антиплагиат (рис. 8.3-8.6) папку з файлами для одночасної 

перевірки. Для перевірки тексту потрібно вставити його у вікон-

це сервісу, і натиснути кнопку "Перевірити на унікальність". Ін-

терфейс зрозумілий і зручний, не унікальний текст розпізна-

ється правдоподібно. Недоліки – повільність роботи, часті “за-

висання”.  
 

 
 

Рисунок 8.3. Програма Etxt Антиплагиат. 
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Рисунок 8.4. Функціональна характеристика  

                       програми «Etxt Антиплагиат» 

 

 

 

Рисунок 8.5.  Загальні налаштування  

                       програми «Etxt Антиплагиат» 
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Рисунок 8.6.  Налаштування завантажень файлів Інтернету  

                        у  програмі «Etxt Антиплагиат» 
 

Програма AdvegoPlagiatus (вдосконалена версія 1.3.1.7) пе-

ревіряє контент, візуалізує сайти, на яких були збіги матеріалу, 

показує унікальність тексту у відсотках. За принципом роботи 

майже не відрізняється від програми «Антиплагіат» (рис. 8.7). 

Хоча «Антиплагіат» має більше можливостей, AdvegoPlagiatus 

працює дещо швидше і стабільніше, об’єктивність пошуку зале-

жить від адекватності налаштувань. Текст який перевіряється у 

AdvegoPlagiatus ділиться на фрази, а потім відбувається пошук 

подібних фраз в Інтернеті через пошукові сервери. Якщо фраза 

знайдена в Інтернеті, то вона вважається неоригінальною й під-

свічується жовтим кольором. Недоліки: вимагає ручних налаш-

тувань, обмеженість до 200000 символів.  
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Рисунок 8.7. Зовнішній вигляд та функціональна характеристика  

                       програми AdvegoPlagiatus, версія 1.3.1.7 
 

Програма «Плагиата.НЕТ» розрахована для пошуку в 

Інтернеті часткових або повних копій текстових документів. 

Програма показує ступінь унікальності тексту у відсотках і 

джерела тексту. Це дає змогу одразу перевірити звідки були 

взяті запозичення. Програма включає можливість перевіряти 

сторінки в Інтернеті. Неунікальний текст, тобто плагіат, по за-

кінченню перевірки виділяється іншим кольором. Після завер-

шення перевірки програма «Плагиата.НЕТ» показує час, протя-

гом якого здійснювалася перевірка. Програма підтримує форма-

ти RTF, DOC, DOCX – можливість роботи з документами 

Microsoft Word, Microsoft WordPad та інших редакторів. Недо-

ліки: визначення плагіату відбувається на основі даних лише 

двох пошукових систем Яндекс і Google; повільна; вимагає “іде-

ального” інтернет-з’єднання; безплатна версія є неадекватною 

щодо кінцевого результату.  
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Програма Double Content Finder – необхідно вибрати один 

із трьох способів перевірки: перевірка сторінки (вказується 

URL), вставка з буфера обміну, завантаження файлу з текстом. 

У випадку неунікальності контенту, буде показано список ад-

рес, з яких були взяті запозичення. Недоліки: визначення плагі-

ату відбувається адекватно на основі даних лише Google; часто 

“зависає”; вимагає “ідеального” інтернет-з’єднання; є неаде-

кватною щодо кінцевого результату (навіть з найменшим від-

сотком неунікальності тексту звіт буде «текст не унікальний»). 

Система автоматичного виявлення плагіату в текстах Cog-

nitiveTextAnalyzer. У систему вводиться досліджуваний текст. 

Далі, CognitiveTextAnalyzer проводить синтаксичний, семантич-

ний і структурний розбір і аналіз тексту, усуває синтаксичні і 

семантичні неоднозначності і виявляє близько сотні характери-

стик, властивих даному тексту. Точна кількість характеристик 

залежить від об’єму тексту і різноманітності конструкцій, що 

зустрічаються в тексті. Швидкість розбору тексту на сучасному 

офісному комп’ютері складає 450-500 сторінок тексту в 

хвилину. В порівняні з іншими програмами ця програма працює 

дуже швидко. Недоліки: вимагає “ідеального” інтернет-з’єднан-

ня, працює адекватніше з англомовними, ніж з україно- та ро-

сійськомовними текстами. 

На відміну від існуючих систем перевірки на плагіат, що 

використовують стандартні ознаки, CognitiveTextAnalyzer вра-

ховує структурні зв’язки, підлеглість одних конструкцій іншим 

в рамках пропозиції. Виділені зв’язки інваріантні до переста-

новки абзаців і пропозицій усередині тексту, контекстній заміні 

слів.Як показали дослідження, ці характеристики демонструють 

високу статистичну стійкість в застосуванні до творів конкрет-

ного автора. Це дозволяє порівнювати текстові твори, отриму-

вати кількісні оцінки їх близькості і з високою статистичною до-

стовірністю судити про приналежність перу того або іншого ав-

тора; застосовується в англо- та російськомовній журналістиці.  
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Програма Plagiarism-Detector Personal − персональний 

сервісний додаток, розроблений для ефективного виявлення, 

звітності та запобігання плагіату.  

Програма має простий інтерфейс, роботу можна почати 

відразу після установки Plagiarism-Detector на комп’ютер. Під-

тримує обробку документів у пакетному режимі, тобто декілька 

робіт одночасно.  

Варіанти програми AntiPlagiarism та AntiPlagiarist за своєю 

структурою та функціональністю нерідко є платними комерцій-

ними модифікаціями "Etxt Антиплагиат" з акцентом на англо-

мовний інтернет-контент. Установка повнофункціональної про-

грами є платною, тому її використання не є легкодоступним. 

Детектор плагіату − програма, з допомогою якої можна 

здійснювати пошук однакових фрагментів тексту, тобто плагі-

ату, в мережі Інтернет. Після встановлення програма сканує ви-

браний текст і показує джерела з яких були взяті запозичення. 

Пошук не унікального тексту можна здійснювати не лише в Ін-

тернеті, але також і на комп’ютері, або на чітко вказаних змін-

них носіях. Користування цією програмою є платним.  

Viper є платною програмою. Додаток спочатку сканує до-

кументи, а потім перевіряє їх на унікальність. За допомогою Vi-

per можна перевіряти текст на багатьох сайтах та у пресі, яка 

опублікована в мережі Інтернет. Пошук плагіату може бути зді-

йснений ще на локальному диску комп’ютера. Також програма 

може перевіряти одночасно два документи і виявити їх рівень 

схожості. Однаковий текст, який є в обох документах підсвічу-

ється іншим кольором, тобто візуалізується компіляція.  

Програма CompareSuite не лише виявляє схожість в текс-

тах, але і порівнює файли і папки. CompareSuite випускається у 

вигляді стандартної і професійної версії. Найкраща з існуючих 

програм. За допомогою стандартної версії програми можливе 

порівняння таких типів файлів, як Adobe PDF, файлів Word, 

Excel та веб-сторінок. CompareSuite – не типовий інструмент 

для порівняння, тому що він може бути використаний для 

різних типів порівняння – посимвольного, послівного і за 
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ключовими словами. Одна з головних відмінностей в тому, що 

вона дозволяє використовувати різні методи порівняння. Тому 

завжди можна дізнатися, в якому аспекті файли схожі, а в якому 

– відмінні. Програма вміє порівнювати також графічні та зву-

кові файли, що безумовно є корисним доповненням до прог-

рами. Програма порівнює файли великих розмірів і навіть в ар-

хівах. CompareSuite випускається у вигляді стандартної і про-

фесійної версії. Професійна версія додатково підтримує елемен-

ти необхідні для порівняння файлів і папок розташованих на 

FTP, дає можливість створення коментарів до файлів і докумен-

тів, роблячи зручною, наприклад, спільну роботу над написан-

ням тексту в команді. Серйозним недоліком CompareSuite є 

занадто висока ціна: 70$ за стандартну і 140$ за професійну 

версію. 

Антиплагіатні інтернет-ресурси.  

(Http://istio.com/; www.copyscape.com; www.antiplagiat.ru; 

www.pasteit.ru та ін). Користуючись антиплагіатними онлайн 

інтернет-ресурсами Ви надаєте всю інформацію про проведені 

Вами дослідження третім, юридично не відповідальним особам, 

що є надзвичайно ризикованим заходом. Http://istio.com/ – 

безкоштовний он-лайн сервіс для перевірки на унікальність. 

Текст вставляється у віконце з назвою «Текст для аналізу» і 

натискається кнопка «Пошук копій». Перевірка унікальності 

тексту російською мовою здійснюється дуже добре, але для 

перевірки текстів написаних українською мовою не 

розрахований.  

Www.copyscape.com – безкоштовний сервіс, який пере-

віряє контент українською, російською та англійськими мовами, 

який поданий в глобальній мережі Інтернет. Перевірити текст, 

який написаний, але не викладений на будь-якому ресурсі не 

вдасться.  

Www.antiplagiat.ru – безкоштовний сервіс, за допомогою 

якого можна перевірити унікальність тексту. Перевірку можна 

провести двома способами: перший – це скачати програму і 

встановити її на свій комп’ютер; і друга – скористатись Онлайн-
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сервісом. Скопіювавши текст у віконце сервісу, натискаємо 

кнопку «Проверить», і текст буде перевірятись на унікальність. 

Тестування онлайн-сервісу показало на 15% більше унікаль-

ності тексту, ніж у результатах, отриманих спеціалізованими 

програмами антиплагіатної експертизи.  

Сервіс www.pasteit.ru перевіряє контент на унікальність 

(плагіат) по трьох різних пошукових системах Яндекс, Rambler і 

Google. Важливою відмінністю цього інструменту від інших яв-

ляється його платність. Десять раз на день можна скористатися 

програмою, більше – доведеться платити за кожний пошук. 

Також це сервіс вимагає розміщення тексту, що перевіряється, 

на якому-небудь хостингу, тому не вдасться перевірити тільки 

що написаний контент.  

Дисертації у відкритому доступі зберігаються в Українсь-

кому інституті науково-технічної і економічної інформації, що 

дає можливість, використовуючи відповідне програмне забезпе-

чення, перевіряти дисертаційні роботи на плагіат.  

На сьогодні база даних УкрІНТЕІ налічує 130 тисяч 

текстів дисертацій. В УкрІНТЕІ зберігаються роботи з 1991 

року у паперовому вигляді, а з 1998 року – в електронному.  Ця 

система також надає можливість використання у ВНЗ 

програмного забезпечення для перевірки на плагіат не тільки 

дисертаційних робіт аспірантів та докторантів, а також 

дипломних, курсових й інших кваліфікаційних робіт.  
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РОЗДІЛ 9. 

Порядок застосування електронних систем програмного 

забезпечення антиплагіатної  експертизи 
 

9.1. Одним із сучасних напрямків боротьби  з академічним 

плагіатом  є його виявлення і констатація за допомогою комп’ю-

терних програм. На сьогоднішній день існує багато програмних 

засобів, які допоможуть встановити відсоток унікальності текс-

ту. При виборі рекомендованих програм необхідно звертати 

увагу на те, щоб вони повноцінно підтримували українську, 

російську та англійську мови, легко встановлювалися і щоб до 

них був вільний доступ. Для проведення первинної антиплагіат-

ної експертизи на кафедрах та факультетах не рекомендується 

користуватися антиплагіатними онлайн інтернет-ресурсами  (ви 

надаєте всю інформацію про проведені Вами дослідження тре-

тім, юридично не відповідальним особам, комерційним структу-

рам,  що містить додаткові юридичні ризики). 

9.2. У Львівському національному медичному університеті 

імені Данила Галицького, на факультетах, на теоретичних та 

клінічних кафедрах затверджуються (з числа працівників уніве-

рситету: штатних викладачів, доцентів, професорів) особи, від-

повідальні за перевірку наукових робіт з застосуванням елек-

тронних систем програмного забезпечення антиплагіатної  екс-

пертизи. Такими особами не можуть призначатися викладачі-су-

місники, аспіранти, здобувачі. Рекомендоване програмне забез-

печення визначається Науковим відділом Львівського націона-

льного медичного університету імені Данила Галицького.  

9.3. Перевірка та пошук співпадінь виконується по шинглах 

(методом шингл-розбивки тексту; шингл – структурно-логічний 

фрагмент тексту, що складається з послідовності декількох 

слів). Пошук в Інтернеті здійснюється декількома пошуковими 

серверами. В результаті візуалізується відсоток оригінальності 

тексту та список сайтів з відсотком збігу у відповідному кольорі 

в залежності від застосованого програмного забезпечення та 

пошукових серверів. 
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9.4. При поданні на затвердження наукової роботи викладачі, 

докторанти, аспіранти, здобувачі наукового ступеня та студенти 

усіх форм навчання, наукові роботи яких підлягають перевірці 

системою інформуються про правила подачі наукової роботи та 

про можливі санкції у випадку виявлення плагіату. Відмова у 

належному оформленні документації автоматично тягне за со-

бою недопуск наукової роботи до публікації або до захисту.  

9.5. Відповідальний за автоматичну перевірку наукових тек-

стів та дисертаційних матеріалів вводить текст роботи в елект-

ронну систему програмного забезпечення антиплагіатної  екс-

пертизи та перевіряє її на наявність плагіату. 

9.6. Після перевірки на плагіат відповідальний за автома-

тичну перевірку наукових текстів та дисертаційних матеріалів 

надає висновок у роздрукованому вигляді у вигляді  довідки про 

проведення первинної експертизи на наявність плагіату з ука-

занням відсотку унікальності (оригінальності) текстових даних 

у представленій роботі особисто автору або через електронну 

почту, через 2-7 днів після реєстрації роботи в науковому 

відділі; висновок додається до наукової роботи при її подачі до 

друку чи захисту. 

9.7. Перевірка документів на наявність плагіату проводиться 

для електронних варіантів, представлених у форматах: *.txt, *.rtf 

(Rich Text Format), *.doc (Word 97 − Word 2003),*.docx, *.docm 

(Word 2007-2010), *.pdf (Portable Document Format), *.odf, *.odt 

(Open Text Document). Текст роботи (повністю) вводиться в 

електронну систему програмного забезпечення антиплагіатної  

експертизи для визначення загального відсотку унікальності 

(оригінальності) текстових даних у представленій роботі. 

9.8. Максимальний збіг текстових даних не повинен переви-

щувати межу 30% (відсоток унікальності (оригінальності) текс-

тових даних для публікацій, типових дипломних (кваліфі-

каційних робіт) спеціаліста та магістра не повинен бути меншим 

70%, кандидатських та докторських дисертаційних робіт – не 

меншим 80%). 
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РОЗДІЛ 10. 

Відповідальність за плагіат 
 

10.1. Викладачі, докторанти, аспіранти, здобувачі наукового 

ступеня та студенти (зокрема, щодо написання кваліфікаційних 

робіт спеціаліста та магістра) усіх форм навчання несуть відпо-

відальність за подання, у визначеному порядку, своєї науково-

дослідної роботи для перевірки електронною системою програ-

много забезпечення антиплагіатної  експертизи. 

10.2. Науковий керівник (науковий консультант) несе відпо-

відальність за перевірку роботи у встановлені терміни, прийнят-

тя рішення про доопрацювання та повторну перевірку на пла-

гіат, а також про допуск науково-дослідницької роботи до попе-

реднього захисту. 

10.3. Виявлення факту академічного плагіату у наукових ро-

ботах можливе на етапі представлення вченому секретареві, в 

редакційну колегію або для розгляду на засіданні вченої ради з 

метою рекомендації до друку – для наукових робіт (монографія, 

підручник, навчальний посібник, стаття, тези, препринт тощо); 

на етапі розгляду на засіданні кафедри творів викладачів, що 

вимагають ухвалення кафедри; на етапі подання студентських 

та кваліфікаційних робіт на перевірку викладачеві. 

10.4. Особа, яка виявила академічний плагіат у вже опубліко-

ваних творах, що є науковими роботами (монографія, підруч-

ник, навчальний посібник, стаття, тези, препринт, дисертація 

тощо), службовою запискою повідомляє про це проректора з 

наукової роботи. 

10.5. Експерт, який виявив низький відсоток оригінальності у 

науковій роботі, попереджає про це автора і виносить рішення 

про недопуск до захисту та відправку матеріалів на доопрацю-

вання або про видачу нового варіанта завдання, а у разі незгоди 

автора – інформує службовою запискою адміністрацію Універ-

ситету. 
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10.5.1. Відсоток унікальності та факт академічного плагіату  
 

 у творах студентів та магістрантів може бути встановле-

ний комісією, створеною розпорядженням декана; 

 у творах науково-педагогічних працівників, докторантів, 

аспірантів, здобувачів наукового ступеня – комісією, 

створеною наказом ректора за поданням проректора з 

наукової роботи. 
 

10.6. Несамостійно виконані роботи не можуть бути позитив-

но оцінені або взагалі не допускаються до захисту. 

10.7. У випадку використання запозиченого матеріалу без по-

силання на автора або джерело запозичення, кандидатська чи 

докторська дисертація знімається з розгляду не залежно від ста-

дії її розгляду без права захисту. 

10.8.  Виявлення двох і більше фактів плагіату (компіляцій) у 

творах докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня 

може бути підставою для виключення з докторантури (аспіран-

тури) чи відкріплення здобувача від кафедри. 

10.9. Виявлення фактів плагіату (компіляцій) в осіб викла-

дацького складу може бути враховано при продовженні дії кон-

тракту.  

10.10. Встановлення фактів плагіату (компіляцій) в уже опуб-

лікованих творах докторантів, аспірантів, здобувачів наукового 

ступеня є підставою для заборони автору включати такі твори у 

перелік своїх науково-методичних публікацій. 

10.11. Відповідно до правил встановлених ч. 6 ст. 6 Закону 

України «Про вищу освіту» до захисту допускаються дисертації 

(наукові доповіді), виконані здобувачем наукового ступеня са-

мостійно. Виявлення в поданій до захисту дисертації (науковій 

доповіді) академічного плагіату є підставою для відмови у при-

судженні відповідного наукового ступеня. 
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РОЗДІЛ 11. 

Порядок подання апеляцй та їх розгляд 
 

11.1. У випадку незгоди з висновком науково-дослідної частини 
щодо виявлення факту плагіату (компіляцій) у творі, автор має право 

у триденний термін з моменту виявлення подати наукову апеляційну 
заяву на ім’я проректора з наукової роботи. 

11.2. Для розгляду апеляційної заяви створюється апеляційна комі-

сія, персональний склад якої формується розпорядженням проректора 
з наукової роботи з найбільш досвідчених та авторитетних викладачів 

відповідних кафедр (загальний склад не більше 5 осіб). Секретар комі-

сії призначається з викладачів Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького.  

11.3. Для розгляду апеляційної заяви викладача, докторанта, аспі-
ранта, здобувача створюється апеляційна комісія із числа професорів 
кафедри відповідного профілю. 

11.4. Голова апеляційної комісії проводить засідання у тижневий 

термін з моменту виходу розпорядження проректора з наукової ро-

боти про створення апеляційної комісії. Про дату та час проведення 
засідання заявник попереджається щонайменше за два дні. Якщо заяв-

ник не з’являється на засідання апеляційної комісії, питання розгля-
дається за його відсутності. 

11.5. У випадку необхідності отримання додаткової уточнюючої 

інформації засідання апеляційної комісії може проводитись у кілька 
етапів з розривом не більше трьох робочих днів. 

11.6. Сумніви, що виникають у членів апеляційної комісії, тракту-
ються на користь особи, наукова робота якої розглядається апеля-
ційною комісією. 

11.7. За результатами засідання апеляційна комісія формує виснов-

ки, які підписує голова апеляційної комісії, її члени та заявник, зазна-
чаючи «З висновками апеляційної комісії погоджуюсь».  

11.8. Висновки апеляційної комісії зберігаються: щодо академіч-
ного плагіату (компіляцій) у творах студентів – у деканаті; щодо 

академічного плагіату (компіляцій) у творах викладачів, докторантів, 
аспірантів, здобувачів – у науковому відділі університету. 
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ПІСЛЯМОВА 
 

Система запобігання академічного плагіату включає інст-

рукції, процедури та заходи із формування несприйняття акаде-

мічної нечесності; створення умов, що унеможливлюють акаде-

мічний плагіат; виявлення академічного плагіату в наукових 

статтях, монографіях, дисертаціях, підручниках, навчальних ви-

даннях; притягнення до відповідальності за академічний пла-

гіат. Антиплагіатна експертиза є складовою системи внутріш-

нього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти, 

Для технічної підтримки перевірки наукових та навчаль-

них праць на наявність академічного плагіату у методичних вка-

зівках університету розміщується посилання на сервіси з пер-

винної перевірки наукових праць на наявність плагіату. Попе-

реднє (первинне) виявлення плагіату в наукових, навчальних, 

науково-методичних працях, дисертаційних та кваліфікаційних 

роботах рекомендовано здійснювати через експертну оцінку 

(рецензування, відгуки керівників) та з використанням комп’ю-

терних програм, які знаходяться у вільному доступі (Cognitive 

TextAnalyzer,antiplagiat. ru, etxt.ru, plagiarisma.ru, Anti-Plagiarism), 

а також AdvegoPlagiatus.  

Запроваджуються рекомендовані показники оригінально-

сті текстів: для кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти 

(дипломних та магістерських робіт) та тез доповідей студентів: 

понад 80% − текст вважається оригінальним, від 70% до 80% − 

оригінальність тексту задовільна, слід перевірити наявність 

посилань на першоджерела; від 40% до 70% − матеріал відправ-

ляється на доопрацювання; менше 40% − матеріал до розгляду 

не приймається. Для наукових, навчальних, методичних праць 

(статті, монографії, підручники, навчальні посібники, конспекти 

лекцій та інше): понад 80% − текст вважається оригінальним; 

від 70% до 80% − оригінальність тексту задовільна, від 60% до 

70% − необхідно перевірити наявність посилань на першодже-

рела; від 50% до 60% матеріал відправляється на доопрацю-

вання; менше 50% − матеріал до розгляду не приймається. 
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Система запобігання та виявлення академічного плагіату 

розповсюджується на наукові та навчальні праці науково-педа-

гогічних, наукових та інших працівників університету, докто-

рантів, аспірантів; осіб, прикріплених до університету з метою 

здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) 

поза аспірантурою та студентів.  

Ознайомлення науково-педагогічних, наукових та інших 

працівників та студентів університету з документами, що уно-

рмовують запобігання академічного плагіату та встановлюють 

відповідальність за академічний плагіат здійснюються шляхом 

формування, видання та розповсюдження методичних матері-

алів із визначенням вимог щодо належного оформлення поси-

лань на використані у наукових і навчальних працях та введення 

до освітніх програм і навчальних планів підготовки фахівців з 

вищою освітою навчальних дисциплін, що забезпечують форму-

вання загальних компетентностей з дотримування етичних норм 

і принципів, коректного менеджменту інформації при роботі з 

первинними та вторинними інформаційними ресурсами та 

об′єктами інтелектуальної власності; розміщення на веб-сайтах 

періодичних видань університету викладу етичних норм публі-

кації та рецензування статей. За об’єктивність висновку про не-

виявлення академічного плагіату відповідальність несе керівник 

структурного підрозділу.  

Виявлення академічного плагіату у захищеній дисертації 

(науковій доповіді) є підставою для скасування рішення спеціа-

лізованої вченої ради про присудження наукового ступеня. Як-

що дисертація (наукова доповідь), в якій виявлено академічний 

плагіат, була захищена у постійно діючій спеціалізованій вченій 

раді, науковий керівник (консультант), офіційні опоненти, які 

надали позитивні висновки про наукову роботу, та голова відпо-

відної спеціалізованої вченої ради позбавляються права брати 

участь у роботі спеціалізованих вчених рад строком на два роки, 

а вищий навчальний заклад (наукова установа) позбавляється 

акредитації відповідної постійно діючої спеціалізованої вченої 

ради та права створювати разові спеціалізовані вчені ради стро-

ком на один рік.  
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Якщо дисертація (наукова доповідь), в якій виявлено ака-

демічний плагіат, була захищена у разовій спеціалізованій вче-

ній раді, науковий керівник, члени цієї ради та офіційні опо-

ненти, які надали позитивні висновки про наукову роботу, 

позбавляються права брати участь у роботі спеціалізованих вче-

них рад строком на два роки, а вищий навчальний заклад (нау-

кова установа) позбавляється права створювати разові спеціа-

лізовані вчені ради строком на один рік. 

Скасування рішення спеціалізованої вченої ради про при-

судження наукового ступеня у разі виявлення академічного 

плагіату здійснюється Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти за поданням Комітету з питань етики у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та може 

бути оскаржене відповідно до законодавства. 
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