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Про затвердження Положення про порядок перевірки у Харківському 
національному медичному університеті текстових документів 
дисертаційних робіт, звітів за науково-дослідними роботами, наукових 
публікацій, матеріалів наукових форумів, навчальної літератури, навчально-
методичних видань та засобів навчання на наявність текстових запозичень 

Відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про 
авторське право і суміжні права», з метою контролю якості освітнього процесу, 
виконання та забезпечення оригінальності кваліфікаційних, науково-дослідних 
робіт, навчальної літератури, навчально-методичних видань та засобів навчання 
і виключення неправомірних запозичень із опублікованих джерел, на підставі 
службової записки директора ННІ ЯО Завгороднього І.В., з метою введення в 
дію рішення Вченої ради ХНМУ від 18.06.2020р. (протокол №5) 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити «Положення про порядок перевірки у Харківському 
національному медичному університеті текстових документів - дисертаційних 
робіт, звітів за науково-дослідними роботами, наукових публікацій, матеріалів 
наукових форумів, навчальної літератури, навчально-методичних видань та 
засобів навчання на наявність текстових запозичень» (далі - Положення), що 
додається. 

2. Науковим керівникам і консультантам, керівникам НДР, Вченим 
секретарям спеціалізованих рад, директору Наукової бібліотеки, директор)* 
Навчально-наукового інституту якості освіти ХНМУ, керівнику служби 
інтелектуальної власності, голові Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих учених, редакційним колегіям наукових журналів 
завідувачам кафедр, керівникам структурних підрозділів: 

2.1. Керуватися у своїй діяльності даним Положенням; 
2.2. Інформувати здобувачів освіти, здобувачів наукових ступенів 

науково-педагогічних та наукових працівників про вимоги Положення. 
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3. Наказ ХНМУ від 25.10.2018р. №346 « Про затвердження Положення пр 
порядок перевірки у Харківському національному медичному університег 

текстових документів - дисертаційних робіт, звітів за науково-дослідним 
роботами, наукових публікацій, матеріалів наукових форумів, навчальне 
літератури, навчально-методичних видань та засобів навчання на наявніст 
текстових запозичень», вважати таким, що втратив чинність з момент 
підписання даного наказу. 

4. Відповідальність за виконання наказу покласти на керівникі 
зазначених у п.2. даного наказу. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукові 
роботи М'ясоєдова В.В. 

Ректор В.А.Капустник 


