
ЗВІТ 

про впровадження системи академічної доброчесності  

у Волинському національному університеті імені Лесі Українки 

за 2021 рік 

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки  в 

2021 році активно проводиться робота з розвитку внутрішньої системи 

забезпечення академічної доброчесності та якості освіти.  

Продовжувалася реалізація проєкту «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. 

В рамках реалізації проєкту AcademIQ з метою конкретизації 

успішності університетської політики та виявлення слабких сторін ВНУ 

імені Лесі Українки долучився до серії опитувань, які покликані сприяти 

розвитку культури академічної доброчесності. Методологія опитування 

запропонована організаторами проєкту: Американськими Радами в Україні, 

Міністерством освіти та науки України, за сприяння Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти. У дослідженні взяло участь 

майже 2000 студентів і викладачів. Його результати були опрацьовані 

проєктною командою за методикою Американських Рад і засвідчують 

інтерес опитаних щодо академічної доброчесності, певний рівень 

обізнаності з цією ідеєю та слугують підґрунтям для конкретних 

управлінських рішень. 

Протягом 2021 року проєктною групою ВНУ імені Лесі Українки з 

реалізації проєкту  Academic IQ  – проф. Ларисою Засєкіною, проф. Андрієм 

Бояром та доц. Оленою Котис систематично проводилися робочі зустрічі з 

учасниками освітньо-наукової діяльності університету на яких 

обговорювалися загальні принципи формування політики академічної 

доброчесності в університеті; здійснювався огляд нормативно-правових 

документів які містять стандарти і процедури дотримання академічної 

доброчесності та інструментів протидії її порушенням; було окреслено 

основні кроки з популяризації академічної доброчесності серед 

університетської спільноти.  

У січні 2021 р. в оновлені навчальні плани аспірантури для аспірантів 

усіх форм першого року навчання було започатковано викладання особливо 

актуальної дисципліни – «Академічна доброчесність та наукова етика». 

Курс запроваджено як нормативний. 

На веб-сторінці університету створено спеціальну постійнодіючу 

Форму для відгуків та пропозицій, якою усі стейкхолдери освітньо-

наукового процесу в університеті можуть скористатися для висловлення 



своїх пропозицій та зауважень для вдосконалення Кодексу академічної 

доброчесності ВНУ імені Лесі Українки. 

Упродовж звітного 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: 

1. Тиждень академічної доброчесності, 5-9 квітня 2021 р. Програма 

Тижня академічної доброчесності включала найрізноманітніші заходи 

загальноуніверситетського та факультетського рівнів, була розрахована на 

широку цільову аудиторію та охопила всіх учасників освітнього процесу. 

Основні заходи: 

- семінар «Змістовий модуль академічної доброчесності у дисципліні 

«Вступ до фаху / спеціальності», 5 квітня 2021 р.. Учасникам було 

представлено орієнтовну структуру змістового модулю і надано 

інформаційно-методичні матеріали, які стануть у нагоді при його 

практичній реалізації. 

- семінар «Основні наукометричні показники: інтерпретуємо і 

застосовуємо коректно», 6 квітня2021 р.. Учасники – молоді вчені 

університету. 

- онлайн-зустріч керівництва, науково-педагогічних працівників, 

студентів, гарантів освітніх програм, експертів закладу вищої освіти 

із Сергієм Квітом – головою Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти й Іваном Назаровим, заступником голови 

НАЗЯВО, 7 квітня 2021 р.. 

- онлайн-зустріч з фахівцями із Сполучених Штатів Америки, Камілою 

Робертс – президентом Міжнародного центру академічної 

доброчесності та Ен Доморад – головним менеджером 

Американських рад, 7 квітня 2021 р.. 

- обговорення Кодексу академічної доброчесності Волинського 

національного університету імені Лесі Українки. 

2. Тренінг щодо впровадження онлайн-курсу «Інтеграція академічної 

доброчесності у освітні програми». 

3. Семінар «DOI, ORCID, ROR: в чому різниця, кому потрібні і як 

використовувати», 27 вересня 2021 р.. 

4. Вебінар «Опублікування наукових результатів: як не припуститися 

помилки», 04 жовтня 2021 р.. 

5. З нагоди Міжнародного дня академічної доброчесності 21 жовтня 

2021 р. в університеті було проведено вебінар «Наукове видання: обережно 



фейк!», учасниками якого стали 48 науковців з різних ЗВО України. Під час 

вебінару учасники ознайомилися з основними критеріями відбору якісних 

журналів для публікації результатів власних наукових досліджень, 

дізнались  як розпізнати хижацьке видання, в яких конференціях варто/не 

варто брати участь, як правильно оформляти списки літератури до 

публікації.   

В 2021 році 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. 

У січні 2021 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.  

У вересні 2021 року ВНУ імені Лесі Українки уклав договір з ТОВ 

«Плагіат» (№ 376У-17В від 30 вересня 2021р.) про надання останнім послуг 

програмно-обчислювальним комплексом StrikePlagiarism для перевірки 

курсових, бакалаврських та магістерських робіт здобувачів вищої освіти на 

наявність академічного плагіату. 

 Волинський національний університет імені Лесі українки взяв 

участь у конкурсі «Кращі практики із сприяння академічній доброчесності 

у вищих навчальних закладах Європи» в рамках нової Програми найкращих 

практик від департаменту освіти Ради Європи. Програма фокусується  на 

рішеннях задля сприяння академічній доброчесності під час кризи 

COVID19.  ВНУ імені Лесі Українки отримав високе визнання та здобув 

відзнаку у номінації «Найкращі практики із забезпечення якості освіти», а 

представники університету запрошені до м. Страсбург для участі в 

нагородженні та презентації нашого ЗВО.   

 

  

 
 

https://unicheck.com/

