
 



 



 



 

 

В лютому 2021 року було проведене он-лайн засідання 

студентського наукового гуртка«Tourist universe» кафедри 

туризму факультету природничо-географічної освіти та екології 

Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова із запрошенням директора наукової 

бібліотеки НПУ ім. М.П.Драгоманова, заслуженого працівника 

культури України, кандидата педагогічних наук, професора 

кафедри інформаційних систем і технологій  

Савенкову Людмилу Василівну. 

 
https://us05web.zoom.us/j/85496941092?pwd=OXB0NnVySEF6OUNuWTZ3UjdVSDRPdz09 

 (15.02.2021). 

 

Тема: «Що таке академічна доброчесність при написанні бакалаврських та 

магістерських робіт?». 

Мета: навчальна - ознайомлення студентів кафедри туризму з тим, що роботи 

скачанні з сайтів відкритого доступу, (запозичення чужих статей, 

бакалаврських робіт тощо) ніякої «наукової» цінності не мають, та ще є 

компіляцією чужих текстів. Розуміння спільного і відмінного між поняттями 

«плагіат» (стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права») і 

«академічний плагіат» (стаття 42 Закону України «Про освіту») 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf 

виховна - виховання дисциплінованості (виконання правил 

моральних норм, встановлених вимог до поведінки та навчання), 

відповідальності. 

 

План заняття 

Перехід України до європейських стандартів як необхідність 

підвищення якості вищої освіти 

В Україні практично всі вузи останні роки. Почали перевіряти 

бакалаврські роботи, а також магістерські на Антиплагіат. Перевірка 

робиться для виявлення відсотка запозичень чужого тексту (що і є 

«плагіат») в роботах студентів, магістрантів, а також і аспірантів теж. 

Перехід України до європейських стандартів, необхідність підвищення 

якості вищої освіти, крайня потреба у викоріненні клептократії та халтури на 

всіх рівнях, змушує викорінювати, в тому числі, плагіат. Тому одним із 

кроків українських вузів стало обов'язкове впровадження перевірки 

унікальності робіт.  

Зараз бакалаврські роботи, магістерські, а іноді курсові та 

контрольні в Україні можна перевірити на таких системах: 

ETXT- антиплагіат (https://www.etxt.ru/antiplagiat/) - дуже часто 

використовується в Україні. Це система для перевірки запозичення текстів, в 

https://us05web.zoom.us/j/85496941092?pwd=OXB0NnVySEF6OUNuWTZ3UjdVSDRPdz09
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf
http://refcom.info/articles/267631
https://www.etxt.ru/antiplagiat/


ній застосовується порівняння тексту з запитами в пошукових системах 

(Google, Bing та іншими). Онлайн-версія - платна, але оффлайн-версія 

(скачується з сайту) - безкоштовна. Легко перевіряє тексти українською 

мовою, англійською мовою, іншими мовами. Недоліком системи є дуже 

повільна перевірка великих документів (їх можна завантажити повністю, але 

перевірка триває 30-50 хвилин на документ, це незручно, та ще капчу 

забивати треба). 

Адвего-Плагіатус (http://advego.ru/plagiatus/) в Україні також 

використовують нерідко. Програма працює за тим же принципом, як ЕТХТ-

антиплагіат. Але до сих пір не можна в неї завантажити великий файл, та й 

вставити часом великий текст - проблема. Маленькі шматки перевіряє 

нормально і швидко. Але ЕТХТ здійснює перевірку все одно ефективніше. 

Тексти українською мовою в Адвего перевіряються нормально. 

text.ru-Антиплагіат (http://text.ru/antiplagiat). Тут перевірити можна 

будь-який текст (українською мовою теж). Алгоритм відрізняється від інших 

систем. Але система погана в тому, що не можна завантажити великий текст, 

перевірка можливо тільки маленькими шматочками. 

Польська система Антиплагіат 

(https://www.plagiat.pl/webplagiat/main.action?menu=home&lang=en&lang2

=en). Вона працює аналогічно, як ЕТХТ (але перевірка здійснюється онлайн, 

із завантаженням документа, але з обмеженням його довжини, що дуже 

погано). Перевіряє тексти українською мовою та ін. (багато українських ЗВО 

зараз співпрацюють з цією фірмою, купують її систему і встановлюють у 

себе). Система повністю платна, плата немаленька, можна оплатити через 

сайт. 

Тобто, Ви можете придбати і завантажити свою роботу, щоб 

переглянути на Антиплагіат в будь-який з цих систем (цілком або 

частинами).  
 

Підведення підсумків, запитання/відповіді 
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