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Г=ро впровадження засобiв  перевiрки на плагiат  Т

L  для забезпечення  академiчноi. доброчесностi.Еш
З метою виконання  основних положень ст.42 Закону Укра.і.ни «Про освiту» та ст.16 Закону
Укра.і.ни  «Про  вищу освiту»,   вiдповiдно  до  Методичних рекомендацiй  для  закладiв  вищо.і.
освiти з пiдтримки принципiв академiчно.і. доброчесностi МОН Укра.і.ни та укладеному 1нсти-
тутом договору з ТОВ «ПЛАГ1АТ» на використання програмно-обчислювального комплексу
StгikеРlаgiагism або Рlаgiаt.lviv.uа, за допомогою якого здiйсню€ться порiвняння текстiв з на-
явними у базi текстами,

нАкАзую:
1.    Призначити контактною особою мiж 1нститутом i ТОВ «ПЛАГ1АТ» з технiчних питань
функцiонування програмно-обчислювальних комплексiв, координатором роботи з перевiрки
текстiв та адмiнiстратором антиплагiатно.і. системи к.ф.-м.н., ст. досл. Губiна О.1.
2.    Призначити системними операторами, якi здiйснюють перевiрку наукових текстiв щодо
наявностi плагiату,1.В.1ванченка, О.А.Ро€нко.
3.     Починаючи з  1  квiтня 2021р. запровадити обов'язкову перевiрку на наявнiсть плагiату:

•    матерiалiв  дисертацiйних  робiт,  якi  представляються  до  захисту  в  Спецiалiзовану  раду

д 64.157.01  i разовi спецради, сформованi в Iнститутi.
Вiдповiдальна особа -учений секретар спецради д.ф.-м.н.1ванченко 1.В.

•    матерiалiв  наукових  статей,  якi  подаються для  опублiкування  в журналi  «Радiофiзика та
еjтектронiка».

Вiдповiдальна особа -вiдповiдальний секретар редакцiйно.і. колегi.і. журналу Ро€нко О.А.
4.     Встановити,  що вiдповiдальнiсть за забезпечення обов'язково.і. перевiрки текстiв тез доповi-
дей, якi подаються для представлення на наукових заходах, якi проводить 1нститут,  несе голова
органiзацiйного комiтету заходу.
5.    Розробити та винести на обговорення та затвердження Вченою радою 1нституту Положення
про проведення перевiрки наукових праць щодо наявностi плагiату.                              .
Вiдповiдальна особа -учений секретар Почанiна 1.€.
6.     Ознайомити спiвробiтникiв 1нституту, аспiрантiв, здобувачiв, доктс`рантiв з цим наказом пер-
сонально через розсилку електронною поштою .
Вiдповiдальна особа -учений секретар Почанiна 1.€.
7.    Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з науково.і. робо-
ти д.ф-м.н. Ю.Ф.Логвiнова.
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