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Протокол №12 засідання Вченої ради 

ПРИСУТНІ: 45 із 57 членів Вченої ради 
ГОЛОВУЮЧИЙ: голова Вченої ради, ректор Університету, проф. Бабаєв В.М. 

СЕКРЕТАР: вчений секретар ради, доц. Тугай Д.В. 
 Вчена рада затверджена 29 серпня 2013 р. Наказ № 185-01 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника навчально-

методичного відділу Рославцева Д.М., заступника директора навчально-

наукового інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації 

Мущинської Н.Ю.«Про стан запровадження в Університеті системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату та забезпечення дотримання 

принципів та правил академічної доброчесності усіма учасниками освітнього 

процесу» Вчена рада відмічає наступне. 

Питання запобігання та виявлення академічного плагіату, забезпечення 

дотримання принципів та правил академічної доброчесності усіма 

учасниками освітнього процесу є актуальним питанням на сучасному етапі 

розвитку освітніх систем. Серед основних заходів, спрямованих на вирішення 

цього питання в Університеті за останні роки реалізовані наступні: 

– запроваджено систему перевірки індивідуальних завдань студентів, 

дипломних, магістерських робіт, наукових публікацій, навчально-методичних 

видань на наявність плагіату з використання інформаційної системи 

EtxtАнтиплагіат; 

– розроблено та введено в дію Положення про порядок перевірки 

текстових документів – індивідуальних завдань студентів, дипломних, 

магістерських робіт, наукових публікацій, навчально-методичних видань на 

наявність плагіату; 

– запроваджено семінари для студентів 1 курсу «Інформаційні ресурси 

наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова»; 

– укладено угоду про співпрацю з ТОВ «Антиплагіат» на використання 

інформаційної системи «Unplag»; 

– проведені тренінги з співробітниками та студентами, участь у 

конференціях, в межах співпраці Університету з проектом сприяння 

академічній доброчесності в Україні – SAIUP. 

Разом з тим, актуальними залишаються питання розвитку нормативно-
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правових засад, удосконалення технічної складової, зокрема на базі системи 

дистанційного навчання Moodle і інформаційної системи Unplag, активізація 

виховної роботи щодо дотримання принципів та правил академічної 

доброчесності зі студентською молоддю. 

Зважаючи на вищевикладене, Вчена рада Університету постановляє: 

1. Стан запровадження в Університеті системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату та забезпечення дотримання принципів та 

правил академічної доброчесності визнати таким, що потребує активного 

розвитку. 

2. Деканами факультетів (Писаревський І.М., Рищенко Т.Д., Яковлев 

Є.А., Поліщук В.М., Соловйов О.В., Ткачов В.О., Шпіка М.І., Калмиков О.О.) 

директору навчально-наукового інституту післядипломної освіти заочного 

(дистанційного) навчання та підвищення кваліфікації 

(Ачкасов А.Є.)посилити контроль за виконанням вимог передбачених 

положенням «Про порядок перевірки текстових документів – індивідуальних 

завдань студентів, дипломних, магістерських робіт, наукових публікацій, 

навчально-методичних видань на наявність плагіату». 

3. Відповідальним за роботу з ТОВ «Антиплагіат», експлуатацію і 

подальший розвиток інформаційної системи Unplag в Університеті 

призначити заступника директора навчально-наукового інституту підготовки 

кадрів вищої кваліфікації Мущинську Н.Ю. 

4. Заступнику директора навчально-наукового інституту підготовки 

кадрів вищої кваліфікації (Мущинська Н.Ю.),начальнику навчально-

методичного відділу (Рославцев Д.М.), підготувати порядок перевірки 

випускних кваліфікаційних робіт бакалаврського і магістерського рівнів в 

інформаційній системі «Unplag». 

Термін виконання: до 17.05.2017 р. 

5. Заступнику директора навчально-наукового інституту підготовки 

кадрів вищої кваліфікації (Мущинська Н.Ю.), начальнику навчально-

методичного відділу (Рославцев Д.М.), начальнику інформаційно-

обчислювального центру (Пан Н.П.) забезпечити створення у спеціальному 

розділі репозиторію Університету бази випускних кваліфікаційних робіт та її 

коректну роботу з інформаційною системою Unplag. 

6. Завідувачам випускових кафедр забезпечити: 

– формування бази випускних кваліфікаційних робіт бакалаврського і 

магістерського рівнів в спеціальному розділі репозиторію Університету 

починаючи з випуск 2017 року; 

– перевірку кваліфікаційних робіт бакалаврського і магістерського 

рівнів в інформаційній системи «Unplag». 

7. Директору навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої 
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кваліфікації (Харченко В.Ф.) спільно з деканами факультетів 

(Писаревський І.М., Рищенко Т.Д., Яковлев Є.А., Поліщук В.М., 

Соловйов О.В., Ткачов В.О., Шпіка М.І., Калмиков О.О.) директором 

навчально-наукового інституту післядипломної освіти заочного 

(дистанційного) навчання та підвищення кваліфікації (Ачкасов А.Є.) 

організувати проведення семінарів з метою доведення порядку та 

ознайомлення з досвідом перевірки текстових документів на ознаки плагіату 

з використанням інформаційної системи «Unplag». Термін виконання: до 

03.06.2017 р. 

8. Затвердити заходи спрямовані на подальший розвиток в Університеті 

системи запобігання та виявлення академічного плагіату та забезпечення 

дотримання принципів та правил академічної доброчесності: 

8.1.Забезпечити розробку, обговорення та введення в дію Кодексу честі 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Відповідальність за організацію виконання заходу 

покласти на проректора з керівництва та координації навчально-виховної 

роботи навчально-методичного комплексу Малєєва О.І.Термін виконання: до 

30.06.2018 р. 

8.2.Директору Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів і 

дистанційного навчання (Кузнецов А.I.) забезпечити перехід системи 

дистанційного навчання Університету Moodle на версію, що підтримує 

автоматичну перевірку текстових робіт на ознаки плагіату. Термін виконання: 

30.06.2018 р. 

8.3.Науково-методичній раді Університету: 

– забезпечити подальший розвиток нормативно-правової бази 

Університету щодо запобігання та виявлення академічного плагіату та 

забезпечення дотримання принципів та правил академічної доброчесності 

усіма учасниками освітнього процесу, (рейтинг стипендіального забезпечення 

студентів, посадові інструкції НПП, умови контракту, інші); 

– підготувати пропозиції щодо включення до освітніх програм на 

бакалаврському, магістерському рівнях, і на рівні підготовки докторів 

філософії питань запобігання та виявлення академічного плагіату та 

забезпечення дотримання принципів та правил академічної доброчесності. 

Термін виконання 15.12.2017 р. 

8.4. Включити до плану роботи кураторів інформування студентів про 

заходи щодо запобігання та виявлення академічного плагіату та забезпечення 

дотримання принципів та правил академічної доброчесності, що 

запроваджуються в Університеті. Відповідальний: проректор з керівництва та 

координації навчально-виховної роботи навчально-методичного комплексу 

Малєєв О.І. Термін виконання: щорічно. 

8.5. Директорам коледжів (Лук’янов В.І., Назаренко О.М.) включити до 
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розгляду методичних рад питання запровадження системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату та забезпечення дотримання принципів та 

правил академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу. 

Термін виконання: 30.06.2017 р. 

9. Інформацію про хід виконання даної постанови розглянути на 

засіданні Вченої ради Університету у травні 2018 року. 

10. Контроль за виконанням даної постанови покласти на першого 

проректора Стадника Г.В.  

 

 

 
 


