


1. Плагіат у цифровому світі 
1.1. Плагіат як форма академічної нечесності 
1.2. Визначення плагіату та його форми 
1.2.1. Дослівний і мозаїчний плагіати, неадекватний 
переказ та інші види плагіату 
1.2.2. Виключення, що не є плагіатом 
 

2. Програмне забезпечення для перевірки академічних 
текстів на плагіат 
 

3. Академічна антиплагіат культура 



Плагіат — привласнення авторства на чужий твір науки, 
літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи 
раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх 
працях чужого твору без посилання на автора. 
 
Плагіат. Стаття в Вікіпедії. Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82  



Згідно Закону України «Про вищу освіту» у ст. 69  
 
академічним плагіатом визнається оприлюднення (частково або 
повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як 
результатів власного дослідження та/або відтворення 
опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання.  
 
Закон України "Про вищу освіту"  
Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/1556-18  
 
 
 

Деякі університети затверджують власні «Положення про 
запобігання академічному плагіату» 



До плагіату також належать: 
 
 перефразування частин тексту інших авторів зі зміною порядку слів або 
наслідування структури їхньої аргументації без посилання на джерело; 
 оприлюднення твору, написаного третьою особою на замовлення студента чи 
викладача; 
 списування письмових робіт інших студентів; 
 фальсифікація (вигадування тих чи інших, наприклад, статистичних показників з 
подальшим вказуванням їх як власної роботи); 
 реплікація (це процес копіювання даних з одного джерела на багато інших і навпаки, 
тобто своєрідне «тиражування» інформації без дозволу автора); 
 републікація (повторне або багаторазове обнародування в іншому джерелі чужої 
інформації за справжнім підписом автора й посиланням на джерело); 
 рерайт (додавання до чужого матеріалу без дозволу автора додаткової інформації, з 
переробкою раніше обнародуваного матеріалу і заміною слів та виразів); 
компіляція (укладання з кількох чужих матеріалів свого та редагування без дозволу – 
смислова, стилістична, граматична правка й скорочення чужого матеріалу).  



"Плагіат містить використання інтелектуального матеріалу,
отриманого іншою особою, не визнаючи його джерело." 

Berkeley Campus. Code of Student Conduct 
Режим доступу: http://www.lib.berkeley.edu/how-to-find/citesources  

В академічному середовищі плагіат найчастіше зустрічається у
формі публікації під власним іменем чужого тексту або у
запозиченні фрагментів чужого тексту без зазначення джерела
запозичення. 

Виділяють такі дії, що характеризують процес плагіату: 
видавання чужої роботи за власну; 
копіювання слів або ідей іншої особи без посилання на її праці; 
умисне упущення посилання зі списку джерел; 
надання невірних даних про джерело (наприклад «бите» посилання); 
зміна порядку слів зі збереженням загальної структури речення та без
посилання на джерело; 
копіювання великої кількості тексту або ідей із зазначенням посилань на
джерела, що в сукупності складають більшу частину статті 
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Плагіат класифікують за такими категоріями: 
1. точне копіювання без змін (Copy & Paste) та без належного
бібліографічного оформлення запозичених фрагментів; 
2. копіювання із змінами у мовній, лексичній і технологічній інтерпретації (із
перестановкою слів, заміною літер, цифр); 
3. наслідування стилю; 
4. переклад з іншої мови; 
5. запозичення ідеї.  

Вищезазначені категорії описують умисний плагіат.  

Додатково виділяють ще два види:  
а) ненавмисний (випадкова подібність, збіг ідей чи відкриттів, зроблених різними
авторами незалежно один від одного, і т.п.) 
б) завуальований (викладення вже відомих фактів як власної ідеї без зазначення

першоджерел)  



З огляду на специфіку наукової діяльності та причин його появи, плагіат
буває: 
професійний – присвоєння інтелектуальних, творчих, професійних здобутків інших
у професійних цілях (підвищення авторитету, заробітку, отримання нагороди,
визнання, тощо); 
освітньо-науковий – присвоєння чужого інтелектуальної власності виключно у

процесі здобуття наукового ступеню або освітньої кваліфікації.  

В освіті та науці плагіат зустрічається трьох типів: 
а) Текстовий плагіат – повне або часткове запозичення фрагментів тексту
(невидозмінених або модифікованих), що присутній у статях, тезах, звітах,

монографіях, рукописах кваліфікаційних робіт, тощо. 
б) Плагіат програмних кодів – повне або часткове копіювання програмного коду,
написаного іншою особою (наприклад, студентами) та поданого як власна розробка.
в) Плагіат в нетекстових джерелах – копіювання даних у електронних

таблицях, діаграмах, даних наукових експериментів, фото- та медіаресурсах. 



Текстовий плагіат  
Плагіат програмних 

кодів  

Студентам в процесі навчання 
пропонується виконання 
лабораторних, домашніх та 
контрольних завдань, які полягають в 
самостійному написанні коду 
програм. В силу різних обставин 
студенти обмінюються кодом 
написаних програм задля того, щоб 
не витрачати багато часу на 
навчання. 
Програма для комп’ютера має певні 
особливості і значно відрізняється від 
тексту на звичайній розмовній мові.
Код програми має свої 
характеристики: структурованість, 
залежність від вхідних даних, 
залежність від обраної мови 
написання, залежність від стилю 
написання програміста у написанні 
коду, тощо.  



Плагіат в нетекстових джерелах  Плагіат в нетекстових джерелах 



Дослівний плагіат 
Текст першоджерела переписується без істотних змін як власний, копіюючи великі
куски авторського тесту без посилань на джерело, видаючи його за власний. 

Мозаїчний плагіат 
Це компіляція декількох джерел та перефразування окремих слів. В результаті
з’являється мозаїка, в якій не зрозуміло, де закінчується одне джерело, де
починається інше, де коментар автора. 

Неадекватний переказ 
Коли перефразовування полягає у зміні кілька слів, а решту залишаються без змін.
Замість цього, потрібно повністю викласти ідеї своїми словами, не використовуючи
слова або структуру оригінального тексту. Якщо потрібно використовувати деякі зі
слів автора для акценту або ясності, необхідно поставити ці слова в лапки і
забезпечити цитату.  



У ст. 10 Закону України «Про авторське право та суміжні права» вказується, що не може 
підпадати під поняття плагіату (оскільки на них не поширюється авторське право): 
Загально відомі знання; 
Загально відомі факти; 
Ідіоми; 
Ідеї або визначення, що широко розповсюдженні та відомі; 
Перефразування своїми словами фрази при перекладі з діалекту чи іншої мови, якщо не існує 
широко відомої фрази чи прийнятого офіційного перекладу; 
Повідомлення про новини дня або поточні події; 
Твори народної творчості (фольклору); 
Видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, 
законодавчого, адміністративного характеру та їх офіційні переклади; 
Державні символи України, державні нагороди, символи та знаки органів державної влади, 
Збройних Сил України та інших військових формувань, символіка територіальних громад, символи та 
знаки підприємств, установ та організацій (після їх офіційного затвердження); 
Грошові знаки; 
Розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонних довідників та інших 
аналогічних баз даних, що не відповідають критеріям оригінальності 
Опублікування анонімного твору під власним іменем, оскільки у цьому випадку на анонімний твір 
авторське право не поширюється.  



Два можливих шляхи виявлення плагіату: 
ручний пошук, що здійснюється безпосередньо викладачами, науковцями, 
редакторами, читачами журналів. Наявність в редакційній колегії наукових часописів 
добросовісних чесних, свідомих рецензентів, що є експертами в своїй галузі та ґрунтовно 
аналізують рукописи, може значно мінімізувати проблему, однак не усунути її цілком. 

автоматичний пошук за допомогою комп’ютерної техніки та програмних засобів. 



 I. Класифікація за корпусом (колекцією джерел, з якими механізм порівнює заданий 
документ):  
  а) за типом бази даних:  
  − внутрішня – наповнюється власником і/або користувачами;  
  − зовнішня – електронний репозиторій, всі доступні в мережі Інтернет матеріали;  
  − внутрішня +  зовнішня.  
  б) за типом даних, якими оперує:  
  − текстові матеріали;  
  − програмні коди;  
− нетекстові матеріали (таблиці, схеми та організаційні діаграми, медіа, тощо).

II. Класифікація за характеристиками ресурсу (однак не  обмежується лише поданими нижче):  
 а) за типом:  
 − програмне забезпечення для локального встановлення на робочу станцію користувача;  
 − он-лайн ресурс.  
 б) за формою власності:  
 − пропрієтарне;  
 − вільнопоширюване.  
 в) за спектром доступних мов (оптимально якомога ширший набір):  
 − для текстових матеріалів – наявність іноземних мов, наприклад,  
  англійської, китайської, російської, тощо із врахуванням лінгвістичних особливостей кожної 
мови;  
 − для програмних кодів - C, Java, php, Prolog, тощо.  



III. Класифікація за складністю метрик, що використовуються:  
 а) поверхневі показники (наприклад, кількість однакових фрагментів  довжиною у п’ять 
слів у документах, що порівнюються);  
 б) структурні показники (міра подібності документів, що порівнюються, із врахуванням 
їх структури). 

Anti-Plagiarism   
Praide Unique Content Analyser 
eTXT Антиплагиат    
Viper 
Advego Plagiatus    
Плагиата.НЕТ  
Double Content Finder 
DupliChecker 
Plagiarism Detector 

PaperRater 
Plagiarisma.net 
FindCopy (Miratools)  
PlagiarismChecker 
Grammarly 
Plagium 
Docoloc 
PlagTracker 
SeeSources 
PlagScan



Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених
законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під
час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з
метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових
(творчих) досягнень. 

У науковому світі існує понад 6 тисяч різних стилів (правил) цитування джерел в
наукових роботах залежно від галузі, місця, в якому публікується робота, тощо.  

Ці правила розроблялися фаховими науковими об’єднаннями, наприклад: 
стиль цитування Асоціації сучасної мови (MLA Citation Style),  
стиль цитування Американського хімічного товариства (ACS Citation Style)  
стиль цитування Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE Citation
Style),  
університетами чи їх підрозділами, наприклад: 
Гарвардський стиль цитування (Harvard Citation Style)  
Стандарт Оксфордського університету для цитування юридичних документів
(OSCOLA style)).  

Правила оформлення цитувань та посилань введено в систему міжнародних
стандартів ISO17 та національного стандарту ДСТУ1 в Україні, який введено в дію з  
1 липня 2016 року.  



Ванкувер стиль (Vancouver style), сфера застосування якого – медицина та фізичні 
науки; 
Гарвардський стиль посилання (Harvard Referencing Style), сфера застосування якого 
– гуманітарні науки та суспільні науки; 
Стиль Американського інституту фізики (AIP Style), сфера застосування якого – 
фізика; 
Стиль Американського хімічного товариства (ACS style), сфера застосування якого 
– хімія та інші природничі науки; 
Стиль Американської психологічної асоціації (APA style), сфера застосування якого – 
суспільні науки (соціологія, право, психологія, історія тощо); 
Стиль Асоціації сучасної мови (MLA Style), сфера застосування якого – гуманітарні 
науки (мистецтво, література, філософія, релігія тощо); 
Стиль Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE style), сфера 
застосування якого – інженерія, електроніка, телекомунікації, інформатика та 
інформаційні технології; 
Стиль Оксфордського університету для цитування юридичних документів 
(OSCOLA style), сфера застосування якого – юриспруденція; 
Чикаго стиль: автор-дата (Chicago style: Author-Date), сфера застосування якого – 
фізичні, природничі та суспільні науки; 
Чикаго стиль: виноски та бібліографія (Chicago style: Notes and Bibliography), сфера 
застосування якого – гуманітарні науки (мистецтво, література, філософія, релігія 
тощо.) 



Додаток 3  
до Вимог до оформлення дисертації  

(пункт 11 розділу ІІІ) 
 
 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК  
стилів оформлення списку наукових публікацій 

1. MLA (Modern Language Association) style. 
2. APA-1,2 (American Psychological Association) style. 
3. Chicago/Turabianstyle-1. 
4. Harvard style-1. 
5. ACS (American Chemical Society) style. 
6. AIP (American Institute of Physics) style. 
7. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style. 
8. Vancouver style-1. 
9. OSCOLA. 
10. APS (American Physics Society) style-1. 
11. Springer MathPhys Style-1. 
__________  
-1Springer Style  
http://resource-cms.springer.com/springer-
cms/rest/v1/content/51958/data/v1/Guidelines+for+Contributions+to+Major+Reference+Works  
-2 Elsevier Style  
https://www.elsevier.com/journals/learning-and-instruction/0959-4752/guide-for-authors#68000 

Джерело: НАКАЗ ВІД 12.01.2017 № 40 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n13



Ванкувер стиль (Vancouver style)
сфера застосування якого – медицина та фізичні науки 

Vancouver стиль передбачає використання посилань у тексті роботи щоразу, коли ви 
цитуєте джерело, будь то парафраз, цитата всередині рядка чи блокова цитата. 

 
Парафраз. Не береться в лапки. 
Цитата всередині рядка. Береться в лапки. 
Блокова цитата (складається з більше, ніж трьох рядків тексту). Подається в тексті з нового 
рядка з абзацу, не береться в лапки. 
 
У тексті з цитованою інформацією необхідно вказати порядковий номер, який також 
відображається у списку використаних джерел. 
 
Можливі три варіанти позначення цитувань в тексті: 
1) порядковий номер у круглих дужках: (1) ; 
2) порядковий номер у квадратних дужках: [1]; 
3) порядковий надрядковий цифровий індекс: 1.  
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Якщо прізвище автора цитованої праці вказано в парафразі чи цитаті всередині рядка, 
позначення цитування ставиться одразу після прізвища.  

Якщо прізвище автора цитованої праці не вказано в парафразі чи цитаті всередині рядка, 
позначення цитування ставиться наприкінці цитованого тексту після розділових знаків. 



Зазвичай, сторінковий інтервал у внутрішньо текстовому посиланні не зазначається, але за 
потреби його можна вказати поряд із порядковим номером.  

Ванкувер стиль (Vancouver style)
сфера застосування якого – медицина та фізичні науки 

При цитуванні кількох джерел одночасно, необхідно перерахувати кожен номер в дужках, 
через кому або тире. У посиланні не повинно бути пробілів між комами або тире. 



Ванкувер стиль (Vancouver style)
сфера застосування якого – медицина та фізичні науки 

Упорядкування списку використаних джерел 
Список використаних джерел розміщується в кінці роботи на окремій сторінці.  
Він надає інформацію, необхідну для того, щоб знайти і отримати будь-яке джерело, 
процитоване в тексті документу.  
Кожне  джерело, процитоване в роботі, має з'явитися у списку використаних джерел. Так 
само, кожен запис у списку використаних джерел має бути згаданим в тексті роботи. 
Назва списку використаних джерел – Посилання. Заголовок вирівнюється по центру. 
Джерела нумеруються та організовуються в переліку посилань у порядку їхнього згадування в 
тексті.  
 
Правила бібліографічного опису для списку використаних джерел 
Якщо в публікації зазначено від одного до шести авторів, у посиланні необхідно перерахувати їх 
усіх через кому. 
Якщо авторів більше шести, необхідно перерахувати шістьох авторів через кому та вказати «та 
ін.»  
У посиланні необхідно скорочувати число сторінок, де це можливо, наприклад, якщо цитату 
розміщено на сторінках 123-124, то в посиланні вказується 123-4. 
Якщо в публікації є DOI, то його необхідно вказати після URL. 
Необхідно скорочувати назви місяців у датах звернення/публікації тощо (відповідно до мовних 
правил певної країни).  
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Назви журналів необхідно 
зазначати скорочено. 
Перелік скорочень 
можна дізнатися за 
посиланням: 
 
англомовні: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nl
mcatalog/journals 

 
україномовні: 
http://dndims.com/upload/files
/DSTU_3582_2013.pdf1  

Автор-укладач: Марія Федорець  
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СТИЛЬ АМЕРИКАНСЬКОГО ХІМІЧНОГО ТОВАРИСТВА (ACS STYLE) 
сфера застосування якого – хімія та інші природничі науки  

ACS стиль передбачає використання посилань у тексті роботи щоразу, коли ви 
цитуєте джерело, будь то парафраз, цитата всередині рядка чи блокова цитата. 

Парафраз. Не береться в лапки. 
Цитата всередині рядка. Береться в лапки. 
Блокова цитата (складається з більше, ніж 50 слів). Подається в тексті з нового 
рядка з відступом з обох сторін, не береться в лапки.  
 
У тексті з цитованою інформацією необхідно вказати порядковий 
номер, який також відображається у списку використаних джерел. 
 
Можливі три варіанти позначення цитувань в тексті: 
1) Надрядковий цифровий індекс (порядковий номер).  
2) Порядковий номер, виділений курсивом, у круглих дужках.  
3) Прізвище автора і рік публікації у круглих дужках («автор-дата»).  



СТИЛЬ АМЕРИКАНСЬКОГО ХІМІЧНОГО ТОВАРИСТВА (ACS STYLE) 
сфера застосування якого – хімія та інші природничі науки  

1) Надрядковий цифровий індекс (порядковий номер). Якщо прізвище автора цитованої праці 
не вказано в тексті, позначення цитування ставиться наприкінці цитованого тексту або за 
логікою речення після розділових знаків. Якщо автор цитованої праці згадується в тексті, 
позначення цитування ставиться після прізвища.  

2) Порядковий номер, виділений курсивом, у круглих дужках. Якщо прізвище автора цитованої 
праці не вказано в тексті, позначення цитування ставиться наприкінці цитованого тексту або за 
логікою речення перед розділовими знаками. Якщо автор цитованої праці згадується в тексті, 
позначення цитування ставиться після прізвища. 

Якщо те саме джерело цитується у праці вдруге, порядковий номер той самий.  
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3) Прізвище автора і рік публікації у круглих дужках («автор-дата»). Якщо прізвище автора 
цитованої праці не вказано в тексті, позначення цитування ставиться наприкінці 
цитованого тексту або за логікою речення перед розділовими знаками. Якщо автор 
цитованої праці згадується в тексті, позначення цитування (тільки рік публікації) 
ставиться після прізвища.  



СТИЛЬ АМЕРИКАНСЬКОГО ХІМІЧНОГО ТОВАРИСТВА (ACS STYLE) 
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Окремі випадки внутрішньотекстових посилань 



Упорядкування списку використаних джерел 
Список використаних джерел розміщується в кінці роботи на окремій сторінці.  
Він надає інформацію, необхідну для того, щоб знайти і отримати будь-яке джерело, 
процитоване в тексті документа.  
Кожне джерело, процитоване в роботі, має з'явитися у списку використаних джерел.
Так само, кожен запис у списку використаних джерел має бути згаданим в тексті роботи. 
Назва списку використаних джерел – Список посилань. 
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Правила бібліографічного опису для списку використаних джерел 
До бібліографічного посилання включаються всі автори (редактори, якщо автор відсутній) 
через крапку з комою; між ініціалами автора та його прізвищем ставиться кома. Деякі видання 
перелічують 10 перших авторів, далі через крапку з комою вказують «та ін.». 
Якщо цитується праця в цілому, то сторінковий інтервал не вказується. 
Якщо в тексті наводиться пряма цитата або перефразована конкретна інформація з джерела, 
тоді в списку літератури в посиланні вказується cторінковий інтервал (номери сторінок з 
цитованою інформацією). Якщо джерело цитувалося у тексті кілька разів, але з різних сторінок, 
тоді у бібліографічному описі необхідно перерахувати номери сторінок, наприклад: с 30, 52, 76 
або pp 562–569.  
Необхідно скорочувати назви місяців у датах звернення/публікації тощо (відповідно до 
мовних правил певної країни). 
Інформація про серію у бібліографічному описі зазначається за її наявності.  



Назви журналів необхідно 
зазначати скорочено. 
Перелік скорочень можна 
дізнатися за посиланням:  
англомовні:  
http://cassi.cas.org/search.jsp 
україномовні: 
http://dndims.com/upload/files/
DSTU_3582_2013.pdf 
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