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НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ
Шановні колеги! Питання академічної доброчесності є надзвичайно актуальними у наш час.
Враховуючи великі масиви інформації, що з’являються у всесвітній мережі, жоден вчений не може
бути впевненим, що його авторське право захищене.
Крім того, поширеною є ситуація, коли декілька вчених в одній галузі науки користуються однаковими
джерелами інформації, а в результаті безкоштовні
програми пошуку плагіату засвідчують стовідсоткові збіги тексту, що може призвести до безпідставних звинувачень у плагіаті, особливо після перевірки за базою даних авторефератів
та дисертацій. Це викликано тим, що порівняння з іншими дисертаціями не вказує на використання спільних першоджерел (статей, монографій, статистичних щорічників, словників тощо),
а однозначно визначає тільки збіг тексту, ігноруючи навіть цитати. Важливим є також те, що
чинне законодавство однозначно визначає, що перевірку може здійснювати виключно установа
за профілем дослідження, а не поширені в мережі безкоштовні програми. Для уникнення подібних ситуацій ми пропонуємо Вам скористатися науковою послугою оцінки технічної унікальності наукового тексту за допомогою ліцензованого програмного забезпечення, яке гарантує
похибку перевірки до 3%. Переваги такої перевірки порівняно з іншими методами:
– Ви укладаєте угоду про надання послуг;
– Ваш файл не розміщується у мережі, тобто інформація і авторство залишаються анонімними;
– Ви отримуєте звіт, підготовлений за допомогою ліцензованого програмного забезпечення;
порівняльну таблицю однакових фрагментів тексту із зазначенням джерела; офіційний звіт
про надану послугу із зазначенням результатів;
– Ви отримуєте вичерпну інформацію про текстові збіги у Вашому дослідженні та дослідженнях інших авторів не тільки українською, але і російською та англійською мовами;
– Ви користуєтесь програмним забезпеченням, яке використовується тільки спеціалізованими науковими та освітніми установами і розроблене виключно для пошуку текстових збігів
саме у наукових дослідженнях, а не у публіцистиці, рекламних веб-сайтах тощо;
– Виключна робота з авторами – ніхто, крім автора тексту, не зможе замовити у нас перевірку
цього тексту, що убезпечить Вас від перевірок третіми особами;
– Ви отримуєте можливість коректно оформити посилання на першоджерела;
– Існує можливість перевірки будь-яких наукових досліджень: статей, рефератів, авторефератів, дисертацій, доповідей, тез, звітів тощо.
Терміни і вартість перевірки і надання звіту:
Характер наукової роботи
Терміни (робочих днів)
Вартість
Докторська дисертація
5 – 10
5500 грн
Кандидатська дисертація
3–7
3500 грн
Автореферат
1–2
500 грн
Стаття
1–2
500 грн
(обсягом до 12 сторінок)
Інші види робіт
За домовленістю
За домовленістю
Для того, щоб замовити послугу, Вам необхідно звернутись електронною поштою
до Причорноморського науково-дослідного інститут економіки та інновацій, вказавши у темі
листа «Оцінка унікальності тексту». У листі вкажіть адресу для листування, додайте файл у форматі MS Word з текстом наукового дослідження. Фахівець відповідного відділу надасть Вам відповідь щодо процедури здійснення експертизи.
Контактна особа:
Шумилова Тетяна – молодший науковий співробітник
Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
+38 (048) 709-38-69
+38 (093) 253-57-15
shumilova@iei.od.ua

З повагою,
дирекція Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій
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