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Керівникам закладів вищої освіти, в
яких діють спеціалізовані вчені ради
Міністерство освіти і науки України в контексті забезпечення академічної
доброчесності при атестації наукових кадрів вживає ряд заходів для надання
спеціалізованим вченим радам та претендентам на наукові ступені можливості
безкоштовної перевірки кандидатських та докторських дисертації на наявність у
них текстових запозичень.
23 лютого 2018 р. був підписаний Меморандум про співробітництво між
МОН та компанією Plagiat.pl, а 4 квітня 2018 р. аналогічний Меморандум був
підписаний із Товариством з обмеженою відповідальністю «Антиплагіат».
Особливістю Меморандумів є зобов’язання компаній здійснювати
безкоштовну перевірку дисертацій, тобто принаймні один раз перевіряти кожну
наукову працю. При цьому інші послуги (перевірка наукових видань,
студентських робіт тощо) можуть здійснюватися на платній основі, що повинно
бути обумовлено в індивідуальному контракті (договорі) між компанією та
кожним ЗВО зокрема.
Концептуальними положеннями обох Меморандумів є:
1. Жоден ЗВО не зобов’язаний співпрацювати виключно із переліченими
компаніями. Не може бути жодної монополії на цьому ринку. МОН
продовжуватиме практику підписання таких Меморандумів із іншими
авторитетними інституціями.
2. Індивідуальний контракт (договір) цілком може мати повністю
безоплатний характер, тобто його предметом в такому випадку є виключно
перевірка дисертаційних робіт.
3. Міністерство визнає, що довідка про результат перевірки дисертацій,
виконаної цими компаніями на основі перевірки в базах даних та інших
джерелах, визначених в контракті (договорі), не потребує додаткової
перевірки на текстові запозичення в базах, вказаних у довідці. Ми вважаємо цей
результат вичерпним на даних базах на даний момент часу.
4. Усі зобов’язання ЗВО щодо завантаження внутрішніх документів
(академічних текстів) у свої аккаунти є виключно предметом індивідуального
контракту (договору). Очевидно, що для забезпечення високої якості перевірки
доцільно, щоб ЗВО завантажили усі наявні документи, що не мають грифу
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«цілком таємно», «таємно», «для службового використання» або статусу
державної чи комерційної таємниці. Тим більше, що недозволені запозичення
часто здійснюються на основі внутрішніх джерел.
Вважаємо за необхідне звернути увагу спеціалізованим вченим рада та
здобувачів наукових ступенів на те, що жодна довідка, якою б компанією вона
не була видана, не може бути універсальною гарантією відсутності текстових
запозичень (плагіату). Тому, якщо у поданій роботі іншими інституціями
(особами) на інших базах буде знайдено плагіат, то претендент та інші причетні
особи відповідатимуть відповідно до Порядку присудження наукових ступенів
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р.
№ 567.
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