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МІЖНАРОДНІ ІНІЦІАТИВИ

 Committee on Publication Ethics (COPE) – Комітет з публікаційної етики
publicationethics.org

Міжнародні стандарти для редакторів та авторів
publicationethics.org/resources/international-standards-for-editors-and-authors

 European Association of Science Editors (EASE) – Європейська асоціація
наукових редакторів www.ease.org.uk

 International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) – Міжнародний
комітет редакторів медичних журналів (Ванкуверська група)
www.icmje.org

Рекомендації ICMJE з підготовки рукописів для біомедичних журналів
http://www.icmje.org/recommendations/

 World Association of Medical Editors (WAME) – Світова асоціація медичних
редакторів www.wame.org

 The National Council on Ethics in Human Research (Canada) – Національна
дослідницька Рада з питань етики дослідження людини (Канада)
www.ncehr-cnerh.org

http://publicationethics.org/resources/international-standards-for-editors-and-authors
http://www.ease.org.uk/
http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/recommendations/
http://www.wame.org/
http://www.ncehr-cnerh.org/


МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ДЛЯ АВТОРІВ

1. Надійність і ґрунтовність

2. Чесність

3. Зваженість

4. Оригінальність

5. Прозорість

6. Авторство і посилання на джерела

7. Звітність та відповідальність

8. Дотримання угод щодо рецензування та публікації

9. Відповідальне відображення результатів досліджень за участю
людей і/або тварин

Responsible research publication, 2010
publicationethics.org/files/international%20standard_editors_for%20website_11_nov_2011.pdf

https://publicationethics.org/files/International standard_editors_for website_11_Nov_2011.pdf


 Етична проблема 

 Прояв академічної недоброчесності

 Академічне шахрайство

 Порушення авторського права

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» (ст. 69, п. 6)

лат. plagio – викрадаю

АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ



 Копіювання – дослівне відтворення та оприлюднення під
своїм ім'ям опублікованого раніше тексту іншого автора

 Парафраз – перефразоване відтворення тексту без належним
чином оформленого посилання на оригінального автора

 Компіляція – твір, створений на основі компонування текстів,
опублікованих раніше іншими авторами, без творчої обробки
або посилання на автора

 Самоплагіат – відтворення без посилання на джерело інформації
власних раніше опублікованих текстів

ФОРМИ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ



 Міжнародний принцип відповідального підходу до
публікації

 Дотримання норм авторського права і цитування під час
роботи з джерелами при
 запозиченні або згадці фрагментів тексту, положень, формул,

таблиць, ілюстрацій та інших елементів

 перефразованому, не дослівному відтворенні фрагмента
чужого тексту

 огляді або аналізі змісту інших публікацій

 необхідності відсилання читача до інших публікацій

ЦИТУВАННЯ VS ПЛАГІАТ



Професійні системи

• Turnitin

• Crossref

• RefWorks

• Zotero 

• Mendeley

• EndNote

• та ін.

Програмне
забезпечення

• Anti-Plagiarism 

• eTXT Антиплагиат 

• Advego Plagiatus 

• Double Content Finder 

• Praide Unique Content 
Analyser 

• Viper 

• Плагиата НЕТ 

• та ін.

Онлайн-ресурси

• DupliChecker

• PaperRater 

• Plagiarisma.net 

• PlagiarismChecker

• Plagium

• PlagTracker

• SeeSources 

• PlagScan

• Plagiarism Detector 

• та ін.

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ З ТЕКСТОМ ТА 
ПЕРЕВІРКИ НА УНІКАЛЬНІСТЬ



strikeplagiarism.com/ua/

АНТИПЛАГІАТ-СИСТЕМА ХНМУ

http://strikeplagiarism.com/ua/


Підлягають документи

 Магістерські, кандидатські та
докторські дисертації

 Звіти про науково-дослідні
роботи

 Наукові публікації

 Навчально-методичні матеріали

 тощо

 У внутрішній базі даних ХНМУ

 В базах даних інших вишів, що
беруть участь у програмі

 У зовнішніх ресурсах Інтернет

Здійснюється

ПЕРЕВІРКА ТЕКСТІВ



Допомагає оцінити рівень самостійності автора
перевіреного тексту

 Визначає рівень запозичень або копіювання

 Визначає кількість підозрілих фрагментів

ЗВІТ ПОДІБНОСТІ



Коефіцієнт подібності №  1

 Розраховується на  підставі
коротких  словосполучень –
мінімум 5  слів

 Часто  знаходить словосполучення
загального використання

 Вказує наскільки багатий
словесний потенціал автора

Коефіцієнт подібності №  2

 Є більш ефективним

 Розраховується на підставі довгих
словосполучень у 25 слів

 Знайдене довге словосполучення
вказує на  цитату  або плагіат

< або = 50 % < або = 5 %

КОЕФІЦІЄНТИ ПОДІБНОСТІ





PREDATORY JOURNALS AND PUBLISHERS

англ. predatory – хижацький

Predatory



 Націлені на отримання прибутку

 Дискредитують наукову діяльність

 Зводять наукові публікації до простої формальності

 Є джерелом для недосвідчених дослідників з країн, що
розвиваються

 Негативно впливають на якість наукових досліджень

 Перешкоджають поширенню передового досвіду

 Псують наукову кар’єру окремих дослідників та професійну
репутацію установ, де вони працюють

 Є марною витратою часу і грошей

ЧОМУ НЕ СЛІД ПУБЛІКУВАТИСЯ В СУМНІВНИХ 
ЖУРНАЛАХ



 Надмірне використання спам-розсилок для пошуку потенційних
авторів

 Обіцянка дуже швидкої публікації рукопису та знижки її вартості

 Проведення виключно технічного редагування рукописів без
належного наукового рецензування

 Відсутність або неповне представлення інформації про склад
редакційної колегії видання та приховування фактичного
місцезнаходження (адреси) видавництва

 Присутність в описі журналу несправжніх наукометричних
показників та систем реферування наукових журналів

 Згода на повторну публікацію статей, які були опубліковані раніше в
інших наукових виданнях

 Публікація документів неакадемічного змісту

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ХИЖАЦЬКИХ ЖУРНАЛІВ



 Пропозиції брати участь в конференції надходять часто і
наполегливо

 Занадто широке мульти-тематичне охоплення

 Конференцію організовує якась консалтингова компанія, а не
конкретна наукова установа (виш чи НДІ)

 Відсутність інформації про існування оргкомітету

 Відсутність інформації про процедуру рецензування (відбору)
доповідей

НЕБЕЗПЕКИ ЩОДО УЧАСТІ У НАУКОВИХ 
ЗАОЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ



mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya



www.slideshare.net/nulibrary/scopus-sciencedirect-and-mendeley?from_action=save



ip-science.thomsonreuters.com/mjl/#journal_lists
Web of Science

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/#journal_lists


Scopus

elsevierscience.ru/products/scopus/?lang=ua



 Відповідальний підхід та сумлінне дотримання авторської
етики

 Розвиток особистих навичок інформаційного пошуку

 Постійний моніторинг та аналіз фахових періодичних видань

 Якісна диференціація наукових журналів

ЩО СПРИЯЄ ДОБРОЧЕСНОМУ ПРЕДСТАВЛЕННЮ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ



ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСТУПНА В РЕПОЗИТАРІЇ ХНМУ

repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19092

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1

