1. Загальні положення
1.1. Положення про запобігання прихованому плагіату в наукових і
навчальних виданнях ЗДМУ встановлює загальні засади, норми та правила
академічної доброчесності при написанні, науковими та науковопедагогічними працівниками наукових та навчальних видань, порядок їх
перевірки та правові наслідки порушень.
1.2. Положення ґрунтується на чинній нормативно-правовій базі,
зокрема, Конституції України, Законах України «Про вищу освіту», «Про
освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про наукову та науковотехнічну діяльність», Статутові Запорізького державного медичного
університету, Етичному кодексі ученого України.
1.3. Запобігання прихованому плагіату в наукових і навчальних
виданнях передбачає:
- посилання на джерела інформації у разі запозичення ідей,
тверджень, відомостей;
- надання достовірної інформації про результати власної навчальнометодичної, наукової діяльності;
- дотримання норм законодавства про авторське право;
- самостійне створення усіх результатів навчальної, наукової,
методичної діяльності відповідно до посадових обов’язків (книги,
брошури, статті, навчальні та навчально-методичні посібники,
атласи, об’єкти інтелектуальної власності, тестові завдання для
контролю знань, виступи, лекції, промови, комп’ютерні програми,
бази даних, бази даних, аудіовізуальні твори, ілюстрації, збірники
творів, енциклопедії та антології, тексти перекладів тощо);
- дотримання норм Конституції і законів України.
1.4. Головними
складовими
виконання
наукових
робіт
і
дисертаційних досліджень майбутніх кандидатів наук, докторів філософії та
докторів наук є особиста чесність дослідників, реальність і прозорість всіх
етапів виконання наукової роботи в сучасних лабораторіях ЗДМУ, щорічне
звітування результатів дослідження та атестація дослідників:
- Фундаментальні цінності академічної доброчесності закладені в
освітньо-наукову програму PhD-аспірантів і викладаються їм
протягом перших двох років навчання в аспірантурі.
- Планування НДР та дисертаційних робіт проводиться прилюдно на
розширених засіданнях науково-планової комісії і комісії з біоетики
університету та затверджуються Вченою радою університету.
- Проміжні і заключні результати наукових досліджень щорічно
перевіряються атестаційною комісією університету та комісією з
перевірки первинної наукової документації.
- Університет видає 3 фахові журнали України – «Запорізький
медичний журнал», журнали «Патологія» й «Актуальні питання

- фармацевтичної і медичної науки та практики», – редакційна
політика яких передбачає обов’язкову перевірку поданих до друку
матеріалів на плагіат.
- В
університеті
запроваджена
ліцензована
сертифікована
системаAnti-Plagiarism, в якій перевіряються всі завершені
дисертаційні роботи, монографії, навчально-методичні видання, а
також наукові статті, які надсилаються для публікації в журнали.
- Кожна особа, яка підготувала від імені університету наукову
публікацію в будь-який журнал світу, подає в науковий відділ
декларацію про те, що її робота не містить плагіату, і що автор
готовий прийняти відповідне покарання у разі його виявлення.
1.5. За виявлені випадки прихованого плагіату наукові та науковопедагогічні працівники притягуються до дисциплінарної відповідальності
відповідно до законодавства.
1.6. Правила Положення однакові для всіх працівників, незалежно від
посади і терміну роботи, з ними працівників ознайомлюють при прийомі на
роботу (до підписання трудового договору).
2. Політика запобігання прихованому плагіату
2.1. Порядок перевірки текстових документів в Університеті
регламентується Порядком перевірки навчальних, кваліфікаційних, науковометодичних та наукових робіт на наявність ознак академічного плагіату,
затверджених нормативними актами ЗДМУ.
2.2. Наукові та навчальні текстові документи перевіряються в
Університеті сертифікованою системою Anti-Plagiarism.
2.3. У разі незгоди щодо виявлення факту плагіату (компіляції) у
творі, автор має право у визначений термін з моменту виявлення подати
письмову апеляційну заяву, після чого створюється апеляційна комісія із
числа провідних фахівців Університету відповідного профілю, яка формує
висновки за цією заявою.
3. Комісія із запобігання прихованому плагіату в наукових і
навчальних виданнях ЗДМУ
3.1. З метою моніторингу дотримання членами колективу моральних
та правових норм цього Положення в Університеті наказом ректора
створюється Комісія із запобігання прихованому плагіату в наукових і
навчальних виданнях ЗДМУ.
3.2. Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо
порушення Положення та надавати пропозиції адміністрації Університету
щодо накладання відповідних санкцій.
3.3. Комісія у своїй роботі керується Конституцією України, Законом
України «Про вищу освіту», іншими чинними нормативно-правовими
актами, Статутом Запорізького державного медичного університету та

Положенням «Про порядок перевірки текстових документів у Запорізькому
державному медичному університеті».
3.4. Склад комісії затверджується Вченою радою терміном на 3 роки.
3.5. Особа, яка стала свідком або має серйозну причину вважати, що
стався факт порушення цього Положення, повинен повідомити про це
Комісію. Неприйнятно подавати або підтримувати подання безпідставних
скарг або скарг без підпису.
3.6. Будь-який науковий або науково-педагогічний працівник
Університету має право звернутися до Комісії за консультацією або з метою
внесення пропозицій та доповнень до цього Положення.
3.7. При виявленні порушень, передбачених пунктами цього
Положення, Комісія вносить ректору Університету пропозиції щодо заходів
реагування.
4. Заключні положення
4.1. Члени колективу зобов’язані знати це Положення. Незнання або
нерозуміння норм Положення саме по собі не є виправданням неетичної
поведінки.
4.2. Порушення норм цього Положення може передбачати
накладання санкцій за поданням Комісії із запобігання прихованому плагіату
в наукових і навчальних виданнях ЗДМУ.
4.3. Положення затверджується Вченою радою Університету.
4.4. Пропозиції щодо змін та доповнення до Положення вносяться за
поданням Вченої ради Університету. Зміни та доповнення до Положення
вносяться за рішенням Вченої ради Університету.

