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    Е-буклет Інституту новітніх технологій та лідерства 

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
Досягнення і самореалізація вченого значною мірою залежать від наявності  умінь і 

навичок написання наукових текстів. При цьому не менш важливим є вміння коректно 

використовувати інтелектуальні надбання інших науковців й  на цій основі вибудовувати 

власні оригінальні висновки. Іншими словами –  вміти запобігати плагіату. 

Для цього, передусім: 

Дотримуйтеся вимог: 

▪ Закону України «Про авторське право і суміжні права»  

▪ Закону України «Про освіту» (стаття 42) 

▪ Закону України «Про вищу освіту» (статті 1, 63)  

▪ політики закладу вищої освіти, в якому навчаєтеся1. 
 

Уникайте ризику плагіату шляхом:  

▪ перефразовування   

▪ узагальнення  

▪ цитування.  
 

Перефразовуйте: 

▪ суттєво змінюючи текст-оригінал 

▪ формуючи іншу структуру викладу 

▪ використовуючи іншу лексику 

▪  зберігаючи лише значення. 
 

Узагальнюйте: 

▪ викладаючи результати одного чи кількох 

дослідників у стислій формі та 

▪ залишаючи без змін ключові моменти. 
 

Цитуйте інших авторів у випадку коли: 

▪ оригінальні слова виразно відображають ідею тексту,  

▪ оригінал більш стислий, ніж розмірковування,  

▪ оригінальна версія добре відома. 
 

Завжди робіть посилання на використовуване джерело, окрім: 

▪ загальновідомих фактів (не впевнені, що загальновідомі? Цитуйте!) 

▪ власних ідей, думок, переконань.  
 

Оформлення списку посилань здійснюйте з урахуванням національного чи  міжнародних 

стилів, рекомендованих для відповідних  типів робіт чи сфери застосування. Для біографічного 

опису використаних джерел відповідно до державного стандарту можна скористатися мапою 

прикладів (стор.2), що складена відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».                                                                              

 

БАЖАЄТЕ ЗНАТИ БІЛЬШЕ? Слідкуйте за черговими випусками «Top tips for…».

 
1 Запобігання та виявлення плагіату в Національному авіаційному університеті здійснюється відповідно до Положення, затвердженого 

Вченою радою ( https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/12/Polozhennia20plagiat.pdf) 

Міжнародні стилі оформлення списку 

посилань

Modern Language Association style.
American Psychological Association style. 
Chicago/Turabianstyle.
Harvard style 
American Chemical Society style.
American Institute of Physics style.
Institute of Electrical and Electronics Engineers style.
Vancouver style. 
American Physics Society style
Springer MathPhys Style 
Elsevier Style

__________________________________
https://www.elsevier.com/journals/learning-and-instruction/
0959-4752/guide-for-authors#68000 

https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/
administration-and-support-services/library/public/

vancouver.pdf

https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/12/Polozhennia20plagiat.pdf
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