Шановні колеги!

Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує
внутрішній конкурс на розробку та впровадження в Університеті
програмно-апаратного комплексу для перевірки на наявність
неправомірних запозичень текстів кваліфікаційних робіт бакалаврів,
магістрів, здобувачів наукових ступенів, а також монографій, статей та
інших авторських матеріалів.

Вимоги до програмно-апаратного комплексу:
1. Система повинна виявляти у документах різного формату будь-які факти
академічної недоброчесності – повного і часткового неправомірного
запозичення. До часткових запозичень зокрема відносяться неповні
дублікати – не дослівний збіг, а частково перероблений матеріал:
переставлені місцями слова чи фрагменти тексту, змінені малюнки чи
замінені літери у формулах тощо.
2. Система повинна передбачати створення репозитарія Університету та
автоматично його наповнювати файлами у різних форматах зі збереженням
структури документа завантаженого файлу.
3. У системі повинні бути передбачені функції порівняльного перегляду
документа, що перевіряється, у співставленні з первинними документами та
позначенням елементів, що збігаються в обох документах.
4. Система повинна розпізнавати цитати та посилання.
5. Система повинна забезпечувати розподілений доступ до всіх її модулів для
адміністраторів (можуть все) і користувачів (обмежений функціонал) шляхом
створення кабінетів користувачів і адміністраторів зі статистикою їхніх дій в
журналі.
6. Система повинна вираховувати у документах, що перевіряються, відсоток
запозиченого, цитованого та унікального тексту та інших елементів твору
(малюнки, схеми, таблиці тощо), з можливістю перегляду джерел запозичень.
7. Система повинна генерувати звіти в окремих файлах, які мають включати
в себе весь документ, навіть якщо збіги знайдено лише на одній сторінці (для
роботи експерта).
8. Система повинна бути доступною через Web-інтерфейс з будь-якого
пристрою та операційної системи.

Пропозиції приймаються у вигляді проекту, який повинен містити такі
основні розділи:
1. Назва і коротка анотація проекту.
2. Стислий опис стану проблеми в Україні і наявних розробок,
призначених для пошуку неправомірних запозичень в авторських
творах.
3. Досвід автора (авторів) проекту у вирішенні задач щодо створення баз
даних і розробки систем антиплагіату або вирішення подібних задач.
4. Мета проекту і основні задачі, які пропонується вирішувати.
5. Технічні аспекти проекту, етапи та терміни його виконання, питання
новизни, надійності, стандартизації і уніфікації роботи системи,
патентної чистоти і перспективності, вимоги щодо експлуатації і
технічного обслуговування. Переваги системи, яка пропонується для
розробки і впровадження в Університеті.
6. Економічні аспекти проекту: необхідне обладнання, кадрове
забезпечення для розробки, впровадження і підтримки роботи системи,
загальна вартість проекту.
Кінцевий термін подачі проекту – 16.03.2018 року.
З повагою –
Проректор з наукової роботи
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