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Визначення

16.11.2020

Стаття 42 Закону України “Про освіту”

 Академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових
(творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного
дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів
(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

 За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та 
наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до академічної 
відповідальності.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19



Складові академічної доброчесності

•Бібліотека Університету 
здійснює перевірку на 
виявлення 
збігів/ідентичності/схожості в 
текстах засобами сервісу 
перевірки на плагіат Unichek

•Затвердження Декларації
про академічну
доброчесність на 
Конференції трудового 
колективу

•Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції у 
Київському університеті імені 
Бориса Грінченка –
Даценко Юлія 
Олександрівна, радник 
ректора з правових та 
кадрових питань

Етичні 
норми 

академічного 
середовища

Антикорупці
йні заходи

Кодекс честі 
навчального 

закладу

Боротьба з 
плагіатом
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https://ua.unicheck.com/
http://kneu.edu.ua/ua/University_en/subdivisions/jur_dept/kerivn_jv/


Дотримання академічної доброчесності

педагогічними, науково-педагогічними та науковими

працівниками передбачає:

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

 надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, 

джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, 

творчу) діяльність;

 контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

 об’єктивне оцінювання результатів навчання.

16.11.2020



Види плагіату: навмисний та 

ненавмисний (за визначенням 

Баррі Гілмора)

16.11.2020

Навмисний Ненавмисний

Списування одне в одного Копіювання речення чи двох

Копіювання цілого есе Надто тісна співпраця зі співавтором

Завантаження цілої роботи з Інтернету Погані вміння перефразування

Компіляція тексту з різних джерел Брати матеріал дослівно з підручника, щоб

відповісти на запитання домашнього завдання

Заміна слів у реченні Включення джерел у список бібліографії, але 

без цитування їх у тексті роботи



Різниця між цитуванням, перефразуванням 

та узагальненням (за визначенням 

Баррі Гілмора)
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Використання Цитування Перефразування Узагальнення

Використовуйте,

коли…

Хочете включити

слова чи фрази, що

застосовує автор в 

оригінальному тексті

Бажаєте уникнути

довгих цитувань та

прямої мови у роботі

Потрібно виокремити

конкретну ідею з 

масиву інформації

Також, коли… Хочете звернути

увагу на мову та 

стиль оригіналу

Потрібно пояснити

конкретну технічну

деталь, описану в 

джерелі оригіналу

Коли загалом

інформація важлива, 

але не потребує

деталізації

Перед тим, як 

напишете…

Цитуйте у контексті

оригіналу, не 

спотворюйте думку 

автора

Будьте точні, не 

спотворюйте думку 

оригінального тексту

Будьте точні, не 

спотворюйте думку 

оригінального тексту
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Порушення 
академічної 

доброчесності

Академічний 
плагіат

Самоплагіат

Фабрикація

Фальсифікація

Списування

Обман

Хабарництво

Необ’єктивне 
оцінювання



Важливим інструментом у боротьбі з проявами 

корупції в академічному середовищі повинен 

стати кодекс честі навчального закладу.
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Проект сприяння академічній

доброчесності в Україні

Проект сприяння академічній 
доброчесності в Україні 
(Srtengthening Academic Integrity 
in Ukraine Project — SAIUP)

https://saiup.org.ua/
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https://saiup.org.ua/


Академічна доброчесність в університеті

 Для того, щоб кожен 
студент, викладач, 
науковець, адміністратор та 
керівник закладу вищої 
освіти міг ознайомитися і 
застосовувати в своїй 
діяльності принципи 
академічної доброчесності, 
був розроблений цей 
онлайн-курс.

 https://vumonline.ua/course/a
cademic-integrity-at-the-
university/
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https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/


Онлайн сервіси перевірки на плагіат

Найцікавіші сервіси, якими користується більшість:

 Advego Plagiatus https://advego.com/plagiatus/

 Etxt Antiplagiat http://www.etxt.ru/antiplagiat/

 StrikePlagiarism https://strikeplagiarism.com/uk/

 PlagScan https://www.plagscan.com/en/

 Unichek https://unicheck.com/uk-ua

 CONTENT-WATCH https://content-watch.ru/

 Quetext https://www.quetext.com/
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https://advego.com/plagiatus/
http://www.etxt.ru/antiplagiat/
https://strikeplagiarism.com/uk/
https://www.plagscan.com/en/
https://unicheck.com/uk-ua
https://content-watch.ru/
https://www.quetext.com/


Unichek

Сервіс з перевірки робіт на ознаки плагіату, який вчасно надає підтримку своїм користувачам та може
адаптувати систему відповідно до потреб навчальних закладів. Які переваги має сервіс? Серед 
найвагоміших – зручний функціонал; можливість порівнювати роботи з інтернет-джерелами, власною 
академічною базою закладу та усіма документами в його обліковому записі; здійснення пошуку в 
роботах, що написані українською, англійською, французькою та багатьма іншими мовами.

16.11.2020



StrikePlagiarism

Антиплагіатна інтернет-система, яка автоматично перевіряє оригінальність тексту. У системи
простий і зручний для користування інтерфейс. Документи можна завантажувати в систему в 
багатьох популярних форматах (DOC, ODT, TXT, PDF), відсутні обмеження на обсяг документу. 
Текст порівнюється з ресурсами інтернету та базою даних системи.
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Advego Plagiatus

Найбільша біржа копірайтингу Адвего пропонує: тексти для інтернет-магазинів, новини, інформаційні та рекламні
статті, перевіряти текст на  унікальність на копіпаст і рерайтинг, оцінюйте якість текстів за допомогою безкоштовного
SEO-аналізу і перевірки орфографії. Працюйте в інтернеті віддалено - копірайтером, коментатором, рерайтером, 
перекладачем, автором статей. Для перевірки тексту, досить просто його скопіювати у вікно з програмою і натиснути
кнопку перевірки, сайти, де знайшлися такі ж шматки тексту, відображаються в нижньому вікні програми.

16.11.2020



Etxt Antiplagiat

Аналог Advego Plagiatus, правда, перевірка тексту триває довше і перевіряється він більш ретельніше. 
Зазвичай, у цій програмі відсоток унікальності тексту нижче, ніж у багатьох інших сервісах.

Користуватися їй так само просто: спочатку потрібно скопіювати текст у вікно, потім натиснути кнопку 
перевірки. Через десяток-другий секунд програма видасть результат.

16.11.2020



PlagScan

Сервіс який порівнює роботу не лише з усіма індексованими джерелами інтернету, але 
й з усіма раніше поданими роботами студентів. Онлайн-сканер для будь-яких текстів
чи текстових фрагментів англійською мовою на предмет плагіату чи рерайтингу.
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CONTENT-WATCH 

Онлайн сервіс, який при перевірці на унікальність використовує власний алгоритм пошуку в 

Інтернеті і знаходить сайти, які можуть містити повні або часткові копії заданого тексту. На основі 

запропонованих варіантів підраховується загальна унікальність тексту у відсотках, а також 

унікальність щодо кожної знайденої сторінки зі збігами. Перевагою цього сервісу є те, що для 

перевірки на сайті не потрібно  реєструватися.
16.11.2020



Практичне завдання 

 Перевірити власний текст різними сервісами.

 Заповнити порівняльну таблицю. 

16.11.2020

Назва сервісу
Текст для 

перевірки
Джерело тексту

Наскільки 

точними були

результати 

перевірки на 

плагіат



Корисні посилання 

 Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ 

https://ula.org.ua/259-publikaciyi/vidannya/3612-navchannia-studentiv-

akademichnoi-dobrochesnosti-u-bibliotetsi-vnz

 SAIP Інноватика у викладанні https://saiup.org.ua/resursy/innovatyka-

u-vykladanni/

 Рекомендації для університетів та розширений глосарій термінів

та понять із академічної доброчесності

https://saiup.org.ua/resursy/3459-2/
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https://ula.org.ua/259-publikaciyi/vidannya/3612-navchannia-studentiv-akademichnoi-dobrochesnosti-u-bibliotetsi-vnz
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https://saiup.org.ua/resursy/3459-2/


Дякуємо за увагу!


