
ЗВІТ 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ 

дотримання принципів академічної доброчесності учасниками 

освітнього процесу в ЕТІ ім. Р. Ельворті у 2021-2022 р. 

 
Дотримання академічної доброчесності є одним із основних завдань 

Стратегії розвитку Інституту та є складовою системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти в Інституті. 

Відповідно до Положення про академічну доброчесність та Положення 

про порядок перевірки академічних та наукових текстів на унікальність 

перевірку на плагіат проходять кваліфікаційні роботи здобувачів другого 

(магістерського) рівня освіти (в обов’язковому порядку), рукописи 

монографій, підручників, навчальних посібників НПП (в обов’язковому 

порядку), курсові, реферати, контрольні роботи студентів (у вибірковому 

порядку). 

Інститут використовує систему виявлення текстових збігів/ 

ідентичності/схожості StrikePlagiarism (https://strikeplagiarism.com), 

рекомендовану МОН України. Відповідно до Положення про порядок 

перевірки академічних та наукових текстів на унікальність оригінальними 

вважаються роботи, в яких не перевищені показники запозичень у 40% 

першого коефіцієнту та у 10% запозичень другого коефіцієнту. 

У 2021-2022 н.р. на перевірку було подано 18 кваліфікаційних робіт та 

35 курсових, рефератів та контрольних робіт, 20 наукових публікацій 

студентів. 

Результати перевірки кваліфікаційних робіт здобувачів другого 

(магістерського) рівня були розглянуті на засіданні Комісії з етики та 

управління конфліктами 28.01.2022 р., всі роботи визнані оригінальними, а 

запозичення, виявлені в них, 

- законними та допустимими, і тому всі роботи, подані на перевірку, були 

допущені до захисту. 

Результати вибіркової перевірки курсових, рефератів та контрольних 

робіт були передані безпосередньо науковим керівникам та викладачам 



відповідних дисциплін. За результатами перевірки роботи були допущені до 

захисту, оцінені або повернені на доопрацювання. 

Для попередження випадків плагіату в академічному середовищі 

Інституту у 2021-2022 н.р. були проведені наступні заходи: 

 Обговорення принципів академічної доброчесності на заняттях (викладачі) 

та зборах академічних груп (куратори) протягом року; 

 Круглий стіл на тему: «Академічна доброчесність здобувачів освіти: 

проблеми та виклики» (грудень 2021 р.); 

 Тренінг для НПП «Технології та інструменти виявлення плагіату в 

наукових роботах» (січень 2022 р.). 

Результати моніторингу дотримання принципів академічної 

доброчесності здобувачами освіти та науково-педагогічними працівниками 

Інституту свідчать про те, що в цілому всі учасники освітнього процесу 

дотримуються правил цитування та написання наукових і навчальних робіт, 

випадки плагіату є поодинокими та зустрічаються лише серед студентів 1-3 

курсів. Для попередження випадків плагіату в освітньому процесі у 

наступному навчальному році планується провести наступні заходи: 

 Доведення до відома здобувачів вищої освіти на заняттях та на зборах 

академічних груп принципів академічної доброчесності, правил та 

процедур перевірки наукових та навчальних текстів на унікальність в 

Інституті (протягом року); 

 Студентська наукова конференція «Сучасні тенденції в управлінні 

організаціями» (січень 2023 р.); 

 Моніторинг дотримання студентами принципів академічної 

доброчесності (анонімне опитування, квітень 2023 р.); 

 Круглий стіл на тему «Виявлення плагіату в наукових роботах: 

зарубіжний та вітчизняний досвід» (травень 2023 р.). 

 


