
ЗВІТ 

про впровадження системи академічної доброчесності  

у Волинському національному університеті імені Лесі Українки 

за 2022 рік 

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки  

активно проводиться робота з розвитку та реалізації політики академічної 

доброчесності. 

В 2022 році завершилася реалізація проєкту «Ініціатива академічної 

доброчесності та якості освіти» – Academic IQ, який адмініструвався 

Американськими Радами з міжнародної освіти та здійснювався за 

підтримки Міністерства освіти і науки України та Посольства США в 

Україні задля розвитку внутрішньої системи забезпечення академічної 

доброчесності та якості освіти. 

Проєктною групою ВНУ імені Лесі Українки з реалізації проєкту 

Academic IQ – проф. Ларисою Засєкіною, проф. Андрієм Бояром та 

доц. Оленою Котис було опановано інструментарій для проведення 

комплексного внутрішнього інституційного  аналізу (анкета 

самооцінювання, анкета для студентів та викладачів, інструкція з 

організації та проведення фокус-групових дискусій, матриця-світлофор та 

ін.). За результатами впровадження вищезгаданих технік було визначено 

сильні і слабкі сторони процесу впровадження академічної доброчесності в 

університеті, окреслено чіткі кроки щодо підвищення якості навчання, 

викладання і наукового середовища. 

Упродовж звітного періоду проєктною групою проводилися також 

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.  

Значущою подією для ВНУ імені Лесі Українки стало опублікування  

інформації про діяльність університету щодо інституціоналізації 

академічної доброчесності у першому томі журналу Ради Європи за 2021–

2022 роки. Це видання Ради Європи присвячене аналізу кращих практик зі 

сприяння академічної доброчесності в закладах вищої освіти Європи. 

Журнал опублікований за підсумками міжнародної конференції, яка 

відбулася 7 грудня 2021 року в Страсбурзі, під час якої відбулося 

нагородження ВНУ імені Лесі Українки, єдиного закладу вищої освіти з 

України, у номінації «Забезпечення якості освіти».       

У 2022 році було також 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. 

В 2022 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 квітні 2022 року було укладено договір про співпрацю з 

ТОВ «Антиплагіат» №В06-05/01 щодо забезпечення високої якості 

професійної підготовки здобувачів вищої освіти, впровадження сучасних 

програмних засобів в організацію освітнього процесу, сприяння 

академічній доброчесності та підвищення якості освіти в цілому шляхом 

виявлення ознак плагіату в наукових та інших роботах за допомогою 

інформаційної онлайн системи «Unicheck». 

У вересні 2022 року ВНУ імені Лесі Українки уклав договір з ТОВ 

«Плагіат» (№ 090922-З від 09 вересня 2022р.) про надання останнім послуг 

програмно-обчислювальним комплексом StrikePlagiarism для перевірки 

курсових, бакалаврських та магістерських робіт здобувачів вищої освіти на 

наявність академічного плагіату. 

 

 
 


