МВС УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАКАЗ
м. Львів

30.08.2016
Про впровадження
системи у ЛьвДУВС

№ 175

антиплагіатної

На виконання ліцензійного договору № 003-UKR-2016 від 17 червня 2016
року «Про надання права використання комп‘ютерної програми», укладеного
між Львівським державним університетом внутрішніх справ (далі – ЛьвДУВС) і
Товариством з обмеженою відповідальністю «Плагіат», а також з метою
запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах наукових, науковопедагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти
ЛьвДУВС та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про антиплагіатну систему у ЛьвДУВС
(додаток 1).
2. Начальникові відділу організації наукової роботи майору поліції
Павлик Л.В. із штатних працівників підрозділу визначити особу –
адміністратора антиплагіатної системи.
3. Адміністраторові антиплагіатної системи забезпечувати її постійне
функціонування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора ЛьвДУВС
полковника поліції Балинську О.М.

Ректор

В.В. Середа

Завізували:
Перший проректор
полковник поліції

Р.І. Благута

Проректор
полковник поліції

О.М. Балинська

Заступник начальника ВРСДЗ
старший лейтенант поліції

С.В. Макаренко

Віддрук. 14 прим.:
1 – ВРСДЗ;
2 – ВОНР;
3 – НМВ;
4 – факультет № 1;
5 – факультет № 2;
6 – факультет № 3;
7 – факультет № 6;
8 – факультет № 7;
9 – факультет № 8;
10 – кафедра теорії та історії держави і
права, конституційного та міжнародного
права;
11 – кафедра філософії та політології;
12 – кафедра іноземних мов;
13 – кафедра українознавства;
14 – кафедра інформатики.
Вик. Павлик Л.В.
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