
  
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
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НАКАЗ 
 

       _17.07.2017___                             Вінниця                                         № 93 

 

Про створення координаційної 

комісії та розподіл повноважень у 

сфері інтелектуальної власності, 

перевірки на академічний плагіат 

 

На виконання «Положення про інтелектуальну власність учасників 

освітнього процесу ВНМУ ім. М.І. Пирогова та відповідальність за академічний 

плагіат» (затвердженого Вченою радою університету 29 жовтня 2015 р.: 

www.vnmu.edu.ua/загальна-інформація/основні-документи/положення-про-інтелектуальну-власність-учасників-

освітнього-процесу-внму-ім--м-і--пирогова-та-відповідальність-за-академічний-плагіат) та відповідно до 

Статуту університету з метою упорядкування діяльності відповідних 

підрозділів університету і розподілу повноважень між ними 

НАКАЗУЮ: 

1.  Створити координаційну комісію університету у сфері інтелектуальної 

власності та академічного плагіату в складі: 

- проф. Власенко О.В. – голова комісії, 

- проф. Гумінський Ю.Й. – заступник голови, 

- проф. Сергета І.В. – член комісії, 

- проф. Йолтухівський М.В. – член комісії, 

- доц. Серебреннікова О.А. – член комісії, 

- доц. Малачкова Н.В. – член комісії, 

- доц. Дідич В.М. – член комісії, 

- інспектор наукового відділу - Попова Н. П. – секретар комісії. 
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Включити до обов'язків комісії розробку методичних рекомендацій, 

внесення пропозицій щодо використання програмних продуктів для експертизи, 

розгляд заяв при виявленні академічного плагіату, ініціативні перевірки 

наукових (дисертаційні роботи, монографії, наукові статті, тези тощо) та 

навчально-методичних (підручники, навчальні посібники, навчально-методичні 

видання тощо) робіт учасників освітнього процесу.  

2. Завідувачам кафедр та керівникам наукових підрозділів проводити 

базову перевірку текстових документів на предмет академічного плагіату, 

затверджувати результати на засіданні кафедри, формувати довідки для подачі 

в експертну комісію університету. З цією метою призначити відповідальних по 

кафедрі за перевірку текстів на оригінальність. 

3. Експертній комісії університету приймати до розгляду лише матеріали, 

які мають довідку про відсоток оригінальності тексту і зазначати цю величину в 

експертному  висновку. 

4. Проректорам з науково-педагогічної (навчальної) та наукової роботи в 

межах своїх повноважень розглядати і візувати матеріали до друку, 

підписувати відповідні довідки при наявності даних щодо величини 

оригінальності тексту, зазначеної в кафедральній довідці або у висновку 

експертної комісії. 

5. Координаційній комісії розробити зразки документів про ступінь 

оригінальності текстів, створити методичні матеріали.  

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Ректор      академік НАМНУ, проф. В.М. Мороз 

 

Начальник  юридичного відділу   Сергійчук С.Л. 

 

 


