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ЗВІТ КОМІСІЇ З ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 ЗА 2019 – 2020 рік. 

 

Робота комісії з академічної доброчесності за 2019-2020 навчальний рік 

полягала у  сприянні дотримання  високих професійних  стандартів  в  усіх  

сферах діяльності університету (освітній, науковій, виховній), підтримці 

особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками та здобувачами 

освіти, запобігання порушенню академічної доброчесності.  

Комісією було розроблено заходи щодо забезпечення академічної 

доброчесності при реалізації освітніх програм, які зобов’язали кафедри 

університету: призначити відповідальну особу, розробити план заходів щодо 

забезпечення академічної доброчесності викладачами кафедри і здобувачами, 

підготувати відповідні інформаційно-технологічні засоби, систематично 

проводити профілактично-роз’яснювальну роботу серед викладачів і здобувачів 

вищої освіти щодо недопущення проявів академічного плагіату у наукових, 

навчально-методичних розробках, розробити механізми моніторингу 

дотримання академічної доброчесності, чіткі і зрозумілі критерії оцінювання з 

дисциплін, що викладаються, довести їх до відома здобувачів вищої освіти, 

дієві та прозорі процедури реагування на факти необ’єктивного оцінювання 

здобувачів вищої освіти та на прояви академічної недоброчесності. 

Протягом року співробітниками Наукової бібліотеки проводились заходи 

популяризації дотримання наукової етики серед здобувачів вищої освіти: 

• заняття з магістрами усіх спеціальностей у межах розробленої програми 

практичного тренінгу «Інформаційна культура студента»; 

• проведення тижнів інформаційної культури для здобувачів вищої освіти; 

• огляди антиплагіатного програмного забезпечення;  



•        проведення лекцій, тренінгів для науковців і студентів; 

• інформування про сутність та принципи академічної доброчесності, 

якісну підготовку та правильне оформлення наукових робіт, тлумачення понять 

«текстовий збіг» та «академічний плагіат» тощо; 

• заняття з академічної доброчесності для відповідальних за перевірку 

кваліфікаційних робіт на плагіат; 

Продовжувалась роз’яснювальна робота на факультетах серед здобувачів 

вищої освіти про порушення академічної доброчесності та визначення сутності 

цих порушень. Найбільш ефективними серед форм організації такої роботи є: 

тренінги з академічного письма, перевірка наукових доробок на оригінальність 

тексту, аналіз звітів перевірки на плагіт та ін. 

В минулому навчальному році було перевірено на оригінальність 428 

кваліфікаційних робіт, які були допущені до захисту.  Комісією було 

проаналізовано звіти керівників робочих груп факультетів з перевірки текстів 

робіт на оригінальність - середній показник унікальності тексту 43.7 %. Комісія 

звернула увагу керівників кваліфікаційних робіт на врахування відсотку 

оригінальності тексту робіт на оцінку за наукову роботу. Рівень самостійності 

виконання кваліфікаційної роботи визначався за шкалою, зазначеною в 

положені. Проведений аналіз дозволив комісії зробити висновок про 

задовільний стан роботи всіх кафедр ХДАЕУ з дотримання здобувачами вищої 

освіти і викладачами кафедр академічної доброчесності. Заплановані 

кафедрами заходи було проведено вчасно, серед здобувачів вищої освіти 

постійно проводиться розяснювальна робота, всі наукові доробки проходять 

перевірку на оригінальність тексту перед публікацією чи оприлюдненням. 


