
ЗВІТ 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ 

дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти другого 

(магістерського) рівня при написанні кваліфікаційних робіт та удосконалення 

системи запобігання та виявлення академічного плагіату 

у 2020 році 

 

Відповідно до Положення про дотримання принципів академічної 

доброчесності у Львівському торговельно-економічному університеті та 

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, 

навчально- і науково-методичних роботах науково-педагогічних працівників та 

здобувачів вищої освіти у Львівському торговельно-економічному університеті 

п'ятий рік поспіль усі дипломні роботи здобувачів вищої освіти проходять 

перевірку на плагіат.  

Університет використовує систему виявлення текстових збігів/ 

ідентичності/схожості таку як Unicheck (https://unicheck.com/) рекомендовану 

МОН України. Використання вказаної системи відбувається відповідно до 

укладених угод з фірмою. Адміністратора системи виявлення текстових 

збігів/ідентичності/схожості призначає директор Навчально-наукового 

інформаційного інституту за дорученням ректора Університету. Адміністратор 

вповноважений створювати облікові записи для відповідальних осіб по роботі 

зі системою. 

Загальна схема пошуку ознак плагіату з використанням відповідної 

системи виявлення текстових збігів/ідентичності/схожості повинна складатись з 

наступних етапів: 

- відповідальна особа завантажує електронний варіант роботи у систему; 

- система виявлення текстових збігів/ідентичності/схожості перевіряє 

роботу та формує звіт подібності; 

- звіт подібності передається для аналізу та прийняття рішення першому 

проректору; 

- дипломна робота завантажується до репозитарію наукових та 

академічних робіт Університету. 

Для кожної роботи система виявлення текстових збігів/ідентичності/ 

схожості генерує звіт подібності. Звіт повинен бути згенерований не пізніше, 

ніж за 48 годин від часу подачі роботи на кафедру. Відповідальна особа передає 

звіт подібності на кафедру у електронному форматі. Звіт подібності є одним із 

документів, на підставі яких кафедра приймає рішення про оригінальність 

роботи і готує подання голові екзаменаційної комісії щодо захисту дипломної 

роботи, яке, у випадку захисту роботи, додається до пакету супровідних 

документів. Подання голові екзаменаційної комісії щодо захисту дипломної 

роботи повинно бути підготовлене не пізніше, ніж за 10 днів до захисту. Копію 

звіту подібності автор може отримати на кафедрі за письмовим запитом. Якщо 

робота допускається до захисту, то процес здійснення заходів з перевірки на 

академічний плагіат вважається завершеним. Якщо робота не допускається до 

захисту, що підтверджено у поданні голові екзаменаційної комісії щодо захисту 

дипломної роботи, до здобувача вищої освіти застосовуються заходи 

академічної відповідальності аж до відмови у захисті диплому та анулювання 



попередніх результатів, про що вказується у поданні голові екзаменаційної 

комісії щодо захисту дипломної роботи. 

Адміністратором системи виявлення текстових збігів/ідентичності/ 

схожості Навчально-наукового інформаційного інституту проведено перевірку 

278 дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, з 

них Інститут економіки та фінансів – 96 робіт, факультет ТУСО – 110 робіт, 

факультет МЕВ та ІТ – 35 робіт, юридичний факультет – 37 робіт. Результати 

перевірки на плагіат дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня були розглянуті на засіданні комісії з питань 

доброчесності та етики 14 січня 2020 року (протокол № 2), яка ухвалила 

допустити до захисту дипломні роботи, автентичність яких становить від 75 до 

100 відсотків. Загалом до захисту дипломних робіт були допущені 278 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня Університету.  

Це свідчить про проведену роботу керівниками дипломних робіт, 

завідувачами випускових кафедр та керівництвом Університету загалом. 

Проте для попередження плагіату в академічному середовищі 

Університету необхідно: 

 ознайомлювати здобувачів вищої освіти перед написанням дипломних 

робіт з Положенням про дотримання принципів академічної доброчесності у 

ЛТЕУ та Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату у 

наукових, навчально- і науково-методичних роботах науково-педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти у ЛТЕУ через офіційний Web-сайт 

Університету; 

 провести студентську конференцію чи круглий стіл з проблем 

академічної доброчесності; 

 ширше інформувати здобувачів вищої освіти та наукових керівників 

про необхідність дотримання правил академічної етики та підвищення 

відповідальності за дотриманням норм цитування; 

 керівникам дипломних робіт формувати тематику та завдання для 

дипломних робіт з використанням інновацій, що сприяють розвитку творчого 

підходу здобувачів вищої освіти до їх виконання;  

 у методичних вказівках з організації та виконання дипломних робіт 

розмістити методичні рекомендації щодо належного оформлення посилань на 

використані джерела. 

 

 

Завідувач відділу моніторингу 

якості освіти та акредитації 
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