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01. Загальний огляд

Що для Вас означає термін 

«академічна доброчесність»?

3



November 23, 2020Annual Review4



Last year

Educational Era (EdEra) – український освітній проект, що створює повноцінні 

онлайн-курси та супроводжуючі матеріали широкого профілю.

http://blog.ed-era.com/

https://www.youtube.com/c/EderaEducation/featured

http://blog.ed-era.com/
https://www.youtube.com/c/EderaEducation/featured


Фундаментальні принципи 
(за Міжнародним центром академічної доброчесності)

Чесність

Довіра

Справедливість

Повага

Відповідальність
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Сміливість

АКАДЕМІЧНА 
ДОБРОЧЕСНІСТЬ



02. Академічна доброчесність у ЧНУ

У 2016 році розроблено та 

затверджено правила академічної 

доброчесності у Чернівецькому 

національному університеті
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03. Плагіат
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Академічний плагіат–оприлюднення у письмовій або електронній формі (частково або 

повністю) наукових результатів, отриманих та оприлюднених іншими особами, як 

результатів власного дослідження та/або відтворення опублікованих текстів інших 

авторів без відповідного посилання.

За «Положеннями Про виявлення та запобігання академічному плагіату 

у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича»



Різновиди плагіату

• видання виконаної іншим автором роботи 

за свою без внесення в неї жодних змін

• представлення суміші 

власних і запозичених 

аргументів без 

належного цитування

• внесення незначних правок у скопійований 

матеріал (переформулювання речень, зміна 

порядку слів у них тощо) та без належного 

оформлення цитування; 

• копіювання значної частини чужої роботи в свою, 

як в оригіналі так і у перекладі, без внесення в 

запозичене жодних змін та належного оформлення 

цитування
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Різновиди плагіату

• парафраза – переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту. Сутність парафрази 

полягає в заміні слів (знаків), фразеологічних зворотів або пропозицій при використанні будь-

якої авторської наукової праці (збереженої на електронних або паперових носіях, у тому числі 

розміщеної в мережі Інтернет)

• компіляція – створення значного масиву тексту без поглибленого 

вивчення проблеми шляхом копіювання тексту із низки джерел без 

внесення в нього правок, з посиланням на авторів та «маскуванням» 

шляхом написання перехідних речень між скопійованими частинами 

тексту

10



04. Програма 
Unicheck

Сервіс перевірки робіт на плагіат, створений 

українськими розробниками у 2014 році. 

З 2017 року ЧНУ розпочав співпрацю з цим 

сервісом.
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Про Unicheck

США, Латинська Америка, 

Іспанія, Бельгія, Україна, 

Австралія та інші країни

1 100 університетів

Швидкий та чіткий звіт з 

текстовими збігами

4 секунди на 

сторінку

Підтримка 99% файлових 

форматів

Формати 

Інтегрується в будь-яку 

систему онлайн-навчання

Перевірка на плагіат 

для навчання

Надшвидкий пошук в 

Інтернеті та бібліотеці 

користувача

Пошукові системи



Про Unicheck

1 липня 2020 року 21 жовтня 2020 року

Unicheck доєднався до Turnitin (американський 

інтернет-сервіс із виявлення плагіату з 1997 року).

Unicheck підписав меморандум з НАЗЯВО про спільні 

дії для розвитку академічної доброчесності в Україні.
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Unicheck інтегрований в платформу Moodle ЧНУ
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Перевірка наукових робіт студентів на 
плагіат з Unicheck



05. Коментарі, запитання

Корисні посилання

https://mel.chnu.edu.ua/site/academic-integrity

https://naqa.gov.ua/

https://www.academicintegrity.org/

https://unicheck.com/uk-ua

https://www.youtube.com/channel/UCBJx3fpN2SY9W9
zY3e2R1RA
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https://mel.chnu.edu.ua/site/academic-integrity
https://naqa.gov.ua/
https://www.academicintegrity.org/
https://unicheck.com/uk-ua
https://www.youtube.com/channel/UCBJx3fpN2SY9W9zY3e2R1RA


Дякую за увагу!

Юлія Мельник

y.melnyk@chnu.edu.ua


