доброчесності. Зокрема, залучення представників Національного агентства із забезпечення
якості освіти , Unicheck, SAIUP, інших закладів тощо;
●

розвиток інформаційної кампанії щодо академічної доброчесності на сторінках

Бібліотеки УКУ, зокрема в соціальних мережах: висвітлення проведених заходів, публікація
корисної та цікавої інформації;
●

функціонування та систематичне наповнення окремої сторінки на сайті бібліотеки УКУ,

присвяченої питанням академічної доброчесності (інформаційні відео про різні аспекти
академічної доброчесності, перелік якісних онлайн курсів, рекомендації для оформлення
наукових публікацій та кваліфікаційних робіт, стилі оформлення бібліографії, інші корисні
посилання та цікава інформація);
●

регулярне дослідження аудиторії, яка цікавиться питаннями академічної доброчесності

та розробка шляхів залучення ширшої аудиторії на заходи, присвячені питанням академічної
доброчесності;
●

"Тиждень академічної доброчесності в УКУ”, як серія заходів на різних факультетах

впродовж тижня у кожному академічному році;
●

популяризація принципів академічної доброчесності не тільки в спільноті УКУ, але й за

її межами за допомогою брендової продукції Університету, проведенню заходів про принципи
академічної доброчесності для абітурієнтів;
●

кожен викладач-стипендіат серед активностей в рамках Служіння може обрати

організацію/проведення події в УКУ, присвяченої тематиці академічної доброчесності;
●

тютори приділяють 1-2 години для роз'яснення питань академічної доброчесності

здобувачам щосеместрово;
●

створення Центру академічного письма при Бібліотеці УКУ до 2025 р.

2.2. Дотримання принципів академічної етики та доброчесності в освітньому процесі
Освітній процес визначає основний вид діяльності для спільноти УКУ. Тому політика
системного пропагування академічної доброчесності серед здобувачів та викладачів повинна бути
врахованою при реалізації різних ланок освітнього процесу.
Дотримання принципів академічної доброчесності в освітньому процесі передбачає:
●

у контракті кожного здобувача є пункт про необхідність дотримання принципів

академічної доброчесності при виконанні завдань в рамках дисципліни;
●

у контракті кожного науково-педагогічного працівника є пункт про необхідність

дотримання принципів академічної доброчесності при викладанні дисциплін та в науковій
діяльності;
●

у “Положенні про запобігання академічному плагіату та іншим видам порушення

академічної доброчесності й коректне застосування цитат в освітньому процесі, науково2

педагогічній і науковій діяльності Вищого навчального закладу "Український Католицький
Університет" визначені чіткі санкції в разі порушення принципів академічної доброчесності
здобувачами чи викладачами Університету;
●

в кожному силабусі є прописані політики академічної доброчесності в межах навчальної

дисципліни, а також санкції у разі їхнього порушення;
●

в кожному CMS-шаблоні є прописані політики академічної доброчесності в межах

навчальної дисципліни, а також санкції у разі їхнього порушення;
●

щонайменше 1 заняття в рамках дисципліни “Вступ до університетських студій”

присвячена питанням академічної доброчесності;
●

освітні програми, які не мають окремої дисципліни, присвяченої академічному письму,

передбачають розгляд практичних аспектів питання у рамках вже існуючих інших дисциплін;
●

вступаючи на магістерські та докторські програми УКУ, здобувачі ознайомлюються із

університетськими політиками сприяння доброчесності та підтверджують свою відданність
культурі академічної ектики та доброчесності. Здобувачі, які не здобули компетентностей з
академічного письма та знань щодо академічної доброчесності впродовж навчання на
бакалавраті повинні самостійно прослухати рекомендовані УКУ освітні курси, зокрема на
онлайн платформах, з тематики академічної доброчесності до завершення першого семестру
навчання на магістратурі;
●

в усіх методичних рекомендаціях з написання навчальних наукових робіт (курсових,

кваліфікаційних) описані політики академічної доброчесності, а також санкції в разі їх
порушення;
●

усі курсові та кваліфікаційні роботи проходять технічну перевірку через систему

“Unicheck” на наявність текстових запозичень, яка доповнюється якісним аналізом отриманих
результатів перевірки1;
●

кожен претендент на отримання студентської стипендії серед активностей в рамках

Служіння може обрати участь у події, або її організацію в УКУ, присвяченої тематиці
академічної доброчесності;
●

кожен викладач серед обов’язкового мінімуму годин, передбачених в рамках

підвищення кваліфікації, повинен пройти мінімум 2 години, присвячених проблематиці
дотримання принципів академічної доброчесності;
●

участь науково-педагогічних працівників у тренінгах про політики відкритого доступу

від ЦЕНІТ чи інших онлайн курсах в рамках підвищення кваліфікації.
2.3. Дотримання принципів академічної етики та доброчесності у науковій діяльності

1

Всі курсові роботи проходять таку перевірку після автоматизації цього процесу.
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Культура дотримання принципів академічної доброчесності в науковій діяльності Університету
складається із кількох складових: розвиток культури якісного наукового профілю викладача;
дотримання політики відкритого доступу; дотримання принципів академічної етики та доброчесності
в наукових працях та викладацькій діяльності науково-педагогічних, наукових працівників, а також
дослідженнях здобувачів вищої освіти.
Розвиток культури академічної етики та доброчесності в науковій діяльності Університету
передбачає:
●

дотримання політики запобігання академічному плагіату в наукових працях науково-

педагогічних та наукових працівників Університету ;
●

обов’язкове використання лого УКУ у всіх презентаціях під час наукових заходів як

всередині так і поза УКУ, а також для презентацій під час навчальних курсів;
●

обов’язкове

зазначення

відповідної

програми

УКУ

(“Наукове

замовлення

Університету”, програма дослідницьких ґрантів за підтримки Благодійного фонду “Повір у
себе” тощо), в рамках якої виконано науково-дослідний чи інший проект (написання статті,
книги тощо)
●

використання ілюстрацій, відео чи інших матеріалів для презентацій, враховуючи

авторське право, здійснюючи необхідні посилання на джерело інформації;
●

зазначення під час публікацій онлайн і публічно відеозаписів лекцій, семінарів тощо

ресурсу запису (Zoom, MS Teams тощо);
Формування та розвиток культури наукового профілю викладача та наукового працівника
УКУ та дотримання принципів політики відкритого доступу передбачає:
●

обов’язкову інституційну афіліацію УКУ в ресурсах ORCID, Google Scholar,

ResearchGate для науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють щонайменше на
0,5 ставки в Університеті;
●

запровадження практики щорічного оновлення наукового профілю на сторінці

Університету (https://ucu.edu.ua/about/administration/teachers/);
●

створення до 2025 року системи електронного звітування науково-педагогічних і

наукових працівників УКУ, яка висвітлюватиме актуальну інформацію щодо усіх аспектів
їхньої наукової та професійної діяльності;
●

наявність профілів на зовнішніх міжнародних ресурсах, оновлення та наповнення

інформації наукових профілів викладачів на сторінці ucu.edu.ua враховуються конкурсними
(атестаційними) комісіями/Науковим комітетом Вченої ради УКУ під час конкурсів щодо
наукових дослідницьких ґрантів і атестації науково-педагогічних працівників;
●

розміщення результатів власних досліджень в інституційному репозитарії Університету

(ErUCU);
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●

формування у працівників УКУ культури написання стислих інформативних звітів та

публікації на офіційних сторінках структурних підрозділів інформації про проведення
наукових заходів чи участь у конференціях тощо в/чи поза УКУ. Обов'язкове зазначення за
підтримки чи у рамках якого проекту УКУ реалізовано такий захід чи відрядження.
2.4 Підтримка технічного забезпечення для виявлення академічного плагіату в наукових
роботах здобувачів та науково-педагогічних і наукових працівників УКУ
Український католицький університет керуючись ст. 32, статті 1, 6, 16, 32, 69 Закону України
«Про вищу освіту» вживає заходів, у тому числі шляхом впровадження новітніх технологій, щодо
запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних,
педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти. Зокрема, передбачається:
●

технічна

перевірка

академічних

текстів

на

наявність

текстових

запозичень

відповідальними особами на кожному факультеті та кафедрі, яка супроводжується якісним
опрацюванням кожного результату;
●

організація науково-організаційним відділом кожного семестру семінарів/вебінарів для

навчання викладачів та відповідальних осіб щодо використання системи “Unicheck” ;
●

проведення ознайомчих лекцій для студентів про роботу системи “Unicheck” ;

●

синхронізація системи CMS UCU з ресурсом “Unicheck” та можливість автоматичної

перевірки всіх студентських робіт, завантажених у систему;
●

створення та ведення єдиної бази даних щодо виявлених випадків академічного плагіату

в роботах здобувачів;
●

деканати у відведений термін повідомляють науково-організаційний відділ про кількість

перевірених кваліфікаційних робіт, випадки виявлення текстових запозичень та застосовані
ними санкції;
●

функціонування електронної бази студентських кваліфікаційних робіт всередині

системи “Unicheck” , що дозволяє здійснювати безкоштовну перевірку робіт на виявлення збігів
із кваліфікаційними роботами попередніх років;
●

усі кваліфікаційні роботи здобувачів проходять обов’язкову перевірку на наявність

ознак академічного плагіату та не допускаються без відповідного висновку до публічного
захисту;
●

усі видавничі проєкти Університету, дисертації аспірантів та науково-педагогічних і

наукових працівників Університету, а також наукові публікації, що рекомендовані до друку
Вченими радами факультетів або Вченою радою УКУ проходять перевірку у системи
“Unicheck” ;
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Формуючи і плекаючи Політику з питань академічної доброчесності ставимо перед собою
завдання щороку вимірювати дієздатність Політики по ключових позиціях. Для цього визначено
наступні позиції та маркери:
Ключові позиції

Маркер

Популяризація
принципів
академічної
доброчесності
серед спільноти

популяризації
політики АД

КРІ

Хто формує дані КРІ
(структура)

заходів середня оцінка заходів – 4 і Бібліотека
більше за відповідними (аналітичний
параметрами
річний звіт)
(не менше 5-ти заходів/рік, у
яких беруть участь сумарно
не менше 10% від загальної
кількості
студентів
та
викладачів УКУ)

популяризація політики кількість переглядів – 10% Бібліотека
АД через соцмережі
усіх підписників сторінки (аналітичний
Бібліотеки
річний звіт)
Дотримання
принципів
академічної
доброчесності
в
освітньому процесі

Дотримання
принципів
академічної
доброчесності
в
науковому процесі

технічна гарантія успіху
політики АД в освітньому
процесі: перевірка через
систему
“Unicheck”
студентських робіт

1. 100% курсових та
кваліфікаційних
робіт
проходять
технічну
перевірку через систему
“Unicheck”
,
яка
доповнюється
якісним
аналізом
2. 95% робіт не містять
академічного плагіату і
допущені до захисту

Науковоорганізаційний
відділ
(аналітичний
річний звіт)

особистий внесок кожного
викладача
стосовно
інформування
про
політику АД у розрізі
освітніх програм

середня оцінка викладачів
УКУ по параметру2 більше
4,5
(за
результатами
опитувань студентів)

Академічний відділ
(витяг даних з
опитування
студентів кожного
семестру)

технічна гарантія успіху 100% публікацій викладачів
політики АД в науковому не містять академічного
процесі: перевірка через плагіату
систему
“Unicheck”
публікацій розміщених в
інституційному
репозитарії УКУ

Науковоорганізаційний відділ

(аналітичний
річний звіт)

параметр – «Викладач ознайомив з інформацією стосовно попередження та протидії плагіату, не
толерував жодних його проявів»
2
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Взаємозв'язок з іншими політиками ВСЯ.
Політика УКУ в питаннях Академічної етики та доброчесності тісно пов’язана з:
1.
2.
3.
4.
5.

Політикою УКУ щодо утвердження етосу та цінностей
Політикою забезпечення якості освітньої діяльності
Політикою розвитку наукової діяльності
Кадровою політикою
Інформаційною політикою
Перелік документів, які описують засади академічної етики та доброчесності
1. Закон України “Про освіту”, стаття 42
2. Закон України “Про вищу освіту”, статті 1, 6, 16, 32, 69
3. Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії
4. Порядок присудження наукових ступенів (до 30.06.2021)
5. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора

філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)
6. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації
7. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної
доброчесності
8. Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону
України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)
9. Статут ЗВО УКУ
10. Положення про запобігання академічному плагіату та іншим видам порушення
академічної доброчесності й коректне застосування цитат в освітньому процесі, науковопедагогічній і науковій діяльності Вищого навчального закладу "Український Католицький
Університет"
11. Порядок використання системи Unicheck у ВНЗ "Український католицький університет"
з додатками
12. Положення про Науковий фонд, “Наукове замовлення Університету” та конкурси
внутрішніх наукових грантів Закладу вищої освіти “Український католицький університет”
13. Положенні про принципи наповнення та функціонування інституційного репозитарію
Українського католицького університету
14. Положення про атестацію науково-педагогічних працівників
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