
ЗВІТ 

про впровадження системи академічної доброчесності  

у Волинському національному університеті імені Лесі Українки 

за 2020 рік 

 

Упродовж 2020 року у Волинському національному університеті 

імені Лесі Українки здійснювалося активне впровадження системи 

академічної доброчесності у навчальний та науковий процес. 

1. В результаті конкурсного відбору (серед 153 ЗВО України) 

Університет став учасником проекту «Ініціатива академічної доброчесності 

та якості освіти» - Academic IQ, який адмініструється Американськими 

Радами з міжнародної освіти та здійснюється за підтримки Міністерства 

освіти і науки України та Посольства США в Україні задля розвитку 

внутрішньої системи забезпечення академічної доброчесності та якості 

освіти.  

Розпочався проєкт восени 2020 р. та триватиме до 30 липня 2022 р. 

Проєктом передбачено: 

 розробку єдиного системного підходу для реалізації законодавчих 

ініціатив та вимог щодо академічної доброчесності в українських 

університетах;  

 надання навчальної та технічної підтримки персоналу центрів 

внутрішнього забезпечення якості освіти ЗВО у створенні ефективної 

моделі моніторингу якості освіти, виявленні ключових причин 

порушень принципів доброчесності учасниками освітнього процесу 

та надання експертних рекомендацій задля вдосконалення якості 

освіти в ЗВО.  

Результатом діяльності проєкту Academic IQ для ВНУ імені Лесі 

Українки постане розвиток освітянського середовища задля 

відповідального запровадження норм академічної доброчесності та 

розвиток культури академічної доброчесності в університеті. 
 

Докладніше про проєкт: https://americancouncils.org.ua/programs/academiq/ 

 

2.  Вдосконалено нормативно-правову базу процесу впровадження 

системи академічної доброчесності в університеті: 

 доопрацьовано та перезатверджено Положення «Про систему 

запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній 

діяльності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних 

працівників Волинського національного університету імені Лесі 

Українки»; 

 доопрацьовано та перезатверджено «Кодекс академічної 

доброчесності Волинського національного університету імені Лесі 

Українки», який встановлює загальні засади, цінності, принципи, 

https://americancouncils.org.ua/programs/academiq/


настанови та правила етичної поведінки осіб, які працюють і 

навчаються в Університеті; 

 затверджено Положення «Про Комітет з етики наукових досліджень   

Волинського національного університету імені Лесі Українки» для 

імплементації та контролю дотримання етичних принципів і норм 

проведення наукових досліджень 

 

3. З метою дотримання біоетичних норм і принципів у процесі 

розроблення, впровадження та використання результатів наукової, 

клінічної та практичної діяльності, а саме нівелювання негативного впливу 

на біологічну безпеку людини, фауни, флори та довкілля було створено 

Комісію з питань біоетики (Наказ ВНУ імені Лесі Українки № 88-з від 23.03. 

2020 р.).  

 

4. В липні 2020 року було укладено додаткову угоду з компанією 

«Антиплагіат», у межах підписаного у 2018 р. договору про співпрацю 

(№ 27-04/2018/28-У), щодо безкоштовної перевірки дисертаційних робіт   

технічним засобом виявлення збігів/ідентичності/схожості – системою 

Unicheck. 
 

5. Упродовж 2020 року було проведено низку інформаційно-

популяризаційних та інформаційно-технологічних заходів (відкриті лекції, 

семінари, тренінги) про неприпустимість порушення принципів 

академічної доброчесності й етики академічних взаємовідносин та з 

тематики переваг чесного навчання та реалізації наукових досліджень для 

всіх учасників освітнього і наукового процесів. 

 

6. Усі випускні кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти 

Університету проходили перевірку на предмет академічного плагіату. 

Відповідальними працівниками відповідних випускних кафедр було 

здійснено збір електронних копій випускних кваліфікаційних робіт  та 

розміщено їх  у Електронному фонді кваліфікаційних робіт. 

 

7. Було проведено опитування щодо випадків порушення 

академічної доброчесності здобувачами вищої освіти і співробітниками 

Університету. 

 

 

Упродовж 2020 р. не було виявлено випадків неправомірної 

поведінки під час проведення досліджень, які б призвели до проведення 

офіційних розслідувань. 

 

https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Komisiya-z-bioetyky.pdf
https://unicheck.com/

