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Питання до розгляду

• Розвиток культури академічної доброчесності в технічному 
дослідницькому університеті: комплексний підхід як запорука успіху

• Роль антиплагіатних систем у підвищенні якості наукових та 
академічних робіт

• Загальна схема перевірки на плагіат

• Підходи до впровадження перевірки на плагіат: лагідна 
антиплагіатизація vs тотальний контроль якості

• Unicheck - ефективний інструмент в руках експерта

• Ставлення студентів та викладачів до заходів, спрямованих на 
дотримання принципів та правил академічної доброчесності



РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ АКАДЕМІЧНОЇ 
ДОБРОЧЕСНОСТІ В ТЕХНІЧНОМУ 
ДОСЛІДНИЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: 
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАПОРУКА 
УСПІХУ



Академічна доброчесніть в КПІ

•Перевірка дисертацій на ознаки плагіату – 2014

•Кодекс честі КПІ ім. Ігоря Сікорського – 2015

•Робоча група з академічної чесності – 2016

•Опитування з питань академічної чесності керівників навчально-
наукових підрозділів університету від "Соціо+" – 2017

•Конференція «Академічна доброчесність: практики українських ВНЗ»
спільно з Американськими радами з міжнародної освіти – 2017

•Договір про співпрацю з компанією Unicheck – 2017

•Перевірка усіх академічних текстів на ознаки плагіату – 2018



Регламентуючі документи
•Договір про спіпрацю з компанією Unichek № 32 від 08.11.2017

•Наказ №1-437 від 18.12.2017 р. «Про забезпечення функціонування
системи запобігання академічному плагіату КПІ ім. Ігоря Сікорського

•Наказ №1/180 від 21.05.2018 р. «Про запровадження системи
запобігання та виявлення академічного плагіату в КПІ ім. Ігоря
Сікорського»

•Тимчасове положення про систему запобігання академічному плагіату

•Розпорядження № 5/41 від 19.03.2019 р. «Про здійснення заходів на
виконання Наказу №1/180 Про запровадження системи запобігання та
виявлення академічного плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського від 21 травня
2018 року»



Компетентності з академічної 
доброчесності

•Включення курсу з академічного письма 
та академічної доброчесності в 
навчальний процес 

•Курс відкритих лекцій «Академічна 
ДоброЧесність: правила гри чи справа 
честі»

•Консультування та навчання 
відповідальних за перевірку академічних 
текстів на ознаки плагіату

•«Інформаційна грамотність» для студентів 
1 курсу - 243 лекції для 3 645 слухачів



Інформаційний кейс

•Коректне цитування та оформлення 
посилань

•Рекомендації з оформлення посилань в 
наукових роботах

•Міжнародні стилі цитування та посилання в 
наукових роботах

•Авторитетні джерела пошуку освітньої та 
наукової інформації

•Як уникнути публікації у недоброчесному 
виданні

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18681

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18681


Обговорення
•Дискусія «Академічна доброчесність: 
студентський діалог» - спільно з 
Американськими радами з міжнародної освіти 
– 2017
- Запровадження кодексів честі
- Перевірка студентських робіт на плагіат
- Роль студентського врядування в підвищенні 

якості освіти

•Дискусія «Бібліотеки у творенні спільнот» 
2018
- Академічна доброчесність: з кого/з чого/ коли 

варто починати?
- Доброчесна спільнота: про кого це?

- Як захиститися від звинувачень у плагіаті? 



РОЛЬ АНТИПЛАГІАТНИХ СИСТЕМ У 
ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ НАУКОВИХ ТА 
АКАДЕМІЧНИХ РОБІТ



Система пошуку плагіату

•Програмно-апаратний комплекс для 
порівняльного аналізу текстових 
документів на наявність запозичень 
порівняно із текстами розміщеними в 
мережі Інтернет та інших базах даних робіт, 
які використовує комплекс.



Зручний помічник

• Автоматизація процесу 
перевірки на плагіат
• Перевірка по 
максимальній кількості баз, 
репозитаріїв, пошукового 
інтернет індексу
• Представлення результатів 
у візуалізованому 
інтуїтивному інтерфейсі 



Системний підхід

•Одночасна спільна робота всіх викладачів 
закладу освіти
•Контроль якості наукових та академічних 
робіт 
•Інтеграція з системою
управління навчанням
- діджиталізація освіти
•Навчання академічній
доброчесності і
академічному письму



Синергетичний ефект

Антиплагіатні системи 
не шукають плагіат (!)

Аналіз антиплагіатним сервісом + оцінка експерта
=

якісний результат



ЗАГАЛЬНА СХЕМА ПЕРЕВІРКИ НА 
ПЛАГІАТ



Перевірка академічних текстів
Обовязкова перевірка:

•Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти
•Дисертації на здобуття наукового ступеня
•Рукописи монографій та підручників
•Рукописи навчальних посібників
•Рукописи статей, тези доповідей



База академічний текстів
ElAKPI - Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря 
Сікорського http://ela.kpi.ua/

http://ela.kpi.ua/


Функціонування системи 
перевірки АТ: контроль

Здійснення моніторингу за даними:
•Департаменту навчально-виховної роботи
• Акаунта університету у Системі Unicheck
•Інформації від структурних пдрозділів щодо недопущення до захисту за 
результатами перевірки
•ElAKPI щодо кількості завантажених АТ



ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПЕРЕВІРКИ НА ПЛАГІАТ: ЛАГІДНА 
АНТИПЛАГІАТИЗАЦІЯ VS ТОТАЛЬНИЙ 
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ



Компоненти

•Інформування

•Навчання

•Контроль

•Санкції



Засоби

•Інформаційна компанія
•Проведення навчальних тренінгів
•Впровадження нормативних курсів
•Запровадження спеціалізованого 
програмного забезпечення
•Прийняття регламентних документів
•Призначення відповідальних осіб



Light vs Hard

LIGHT
•Загальноуніверситет-
ська інформаційна
кампанія
•Впровадження курсу
з академічної
доброчесності і
академічного письма
на 1 курсі
•Поступове
завантаження

HARD
•Впровадження у "2
накази"
•Персональна
відповідальність
кожного учасника
процесу
•Безкомпромісність у
рішеннях



UNICHECK - ЕФЕКТИВНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ В РУКАХ ЕКСПЕРТА



Місія Unicheck 

•Підвищити якість освіти в Україні за 
рахунок впровадження принципів 
академічної доброчесності в 
університетську культуру та покращення 
академічної мотивації студентів та 
викладачів



Переваги Unicheck

•Швидка та якісна перевірка
•Античітингові методи
•Визначення цитат і списку джерел
•Робота з різними мовами
•Обробка файлів у різних форматах
•Зрозумілий та зручний для опрацювання 
звіт



Вся інформація під рукою



Результат на 1 сторінці



СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ТА 
ВИКЛАДАЧІВ ДО ЗАХОДІВ, 
СПРЯМОВАНИХ НА ДОТРИМАННЯ 
ПРИНЦИПІВ ТА ПРАВИЛ 
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ



Опитування НДЦ ПС «Соціоплюс» КПІ ім. Ігоря Сікорського 
907 респондентів
Академічна доброчесність: Результати онлайн-опитування студентів та співробітників КПІ ім.Ігоря Сікорського.
URL: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23076/1/Akademichna_dobrochesnist.pdf

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23076/1/Akademichna_dobrochesnist.pdf


Чи вважаєте Ви доцільною 
перевірку АТ?

Опитування НДЦ ПС «Соціоплюс» КПІ ім. Ігоря Сікорського 
907 респондентів

Академічна доброчесність: Результати онлайн-опитування студентів та співробітників КПІ ім.Ігоря Сікорського.
URL: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23076/1/Akademichna_dobrochesnist.pdf

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23076/1/Akademichna_dobrochesnist.pdf


Які санкції щодо студентів 
вважаєте справедлими?

Академічна доброчесність: Результати онлайн-опитування студентів та співробітників КПІ ім.Ігоря Сікорського.
URL: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23076/1/Akademichna_dobrochesnist.pdf

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23076/1/Akademichna_dobrochesnist.pdf


Які санкції щодо науково-
педагогічних працівників?

Академічна доброчесність: Результати онлайн-опитування студентів та співробітників КПІ ім.Ігоря Сікорського.
URL: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23076/1/Akademichna_dobrochesnist.pdf

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23076/1/Akademichna_dobrochesnist.pdf


ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ


