
ПРОЕКТ  

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ 

АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ В КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБОТАХ СТУДЕНТІВ 

МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

(ЗМІНИ) 

 

Чинна редакція Зміни (доповнення) Підстава 

Пункт 2.1. Академічний плагіат – 

навмисне оприлюднення (частково 

або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими 

особами, як результатів власного 

дослідження (творчості), та/або 

відтворення опублікованих текстів 

інших авторів без зазначення 

авторства, без належного 

оформлення посилань. 

Пункт 2.1. Академічний плагіат - 

оприлюднення (частково або 

повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими 

особами, як результатів власного 

дослідження (творчості) та/або 

відтворення опублікованих текстів 

(оприлюднених творів 

мистецтва) інших авторів без 

зазначення авторства. 

ч.4 ст. 42 ЗУ «Про 

освіту» 

Пункт 5.2. Відповідальність в разі 

виявлення академічного плагіату в 

кваліфікаційних роботах несе 

здобувач вищої освіти та науковий 

керівник. 

Науковий керівник несе 

відповідальність за: 

- об′єктивність висновку в 

довідці про перевірку на 

академічний плагіат; 

- перевірку творів у 

встановлені строки; 

- прийняття рішення про 

доопрацювання та повторну 

перевірку на академічний плагіат, а 

також про допуск твору до 

попереднього захисту. 

До студентів може бути застосовано 

одне з таких стягнень: 

- попередження; 

- не/допуск до захисту 

роботи; 

- відрахування з 

Університету (виявлення трьох і 

більше фактів академічного 

плагіату (компіляцій) протягом 

терміну навчання). 

 

Пункт 5.2. Відповідальність в разі 

виявлення академічного плагіату в 

кваліфікаційних роботах несе 

студент та науковий керівник. 

Науковий керівник несе 

відповідальність за: 

- об′єктивність висновку в 

довідці про перевірку на 

академічний плагіат; 

- перевірку творів у 

встановлені строки; 

- прийняття рішення про 

доопрацювання та повторну 

перевірку на академічний плагіат, 

а також про допуск твору до 

попереднього захисту. 

До студентів може бути 

застосовано одне з таких стягнень: 

- попередження; 

- не/допуск до захисту роботи. 
 

 

ч.6 ст. 42 ЗУ «Про 

освіту» 

Пункт 6.1. Дане Положення 

розглядається на засіданні Науково-

методичної ради, приймається 

рішенням Вченої ради МДУ, 

затверджується та вводиться в дію 

наказом ректора МДУ. 

Пункт 6.1. Дане Положення 

розглядається на засіданні 

Науково-методичної ради, 

погоджується з органами 

студентського самоврядування, 

затверджується рішенням Вченої 

Інструкція з 

оформлення 

організаційно-

розпорядчої 

документації  



 ради МДУ та вводиться в дію 

наказом ректора МДУ. 

Пункт 6.2. Зміни та доповнення до 

цього Положення розглядаються на 

засіданні Науково-методичної ради, 

приймаються рішенням Вченої ради 

МДУ, затверджуються та вводяться 

в дію наказом ректора МДУ. 

 

Пункт 6.2. Зміни та доповнення 

до цього Положення 

розглядаються на засіданні 

Науково-методичної ради, 

погоджуються з органами 

студентського самоврядування,  
затверджуються рішенням Вченої 

ради МДУ та вводяться в дію 

наказом ректора МДУ. 

Інструкція з 

оформлення 

організаційно-

розпорядчої 

документації 

 

 

 

 


