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ВНМУ iм. М.І.Пирогова та Unicheck Україна провели робочу зустріч щодо дотримання
академічної доброчесності
Вінницький національний медичний університет iм. М.І.Пирогова в когорті найкращих
ВНЗ, що сповідують дотримання принципів академічної доброчесності. Так, 20 лютого 2019
року відбулась робоча зустріч щодо забезпечення академічної доброчесності за участі
представників сервісу Unicheck Україна та керівництва ВНМУ iм. М.І.Пирогова.
«Для нас надзвичайно важливо, щоби принципів академічної доброчесності
дотримувався кожен! І в нас це поставлено вже на таку постійну основу. Сьогодні ви присутні
на зібрані спеціально створеної групи по розподілу повноважень у сфері інтелектуальної
власності й перевірки на академічний плагіат. Зокрема, у складі цієї групи два проректори», —
поінформував проректор із наукової роботи професор Олег Власенко.
У свою чергу, голова Unicheck Україна Андрій Сідляренко додав, що місія Unicheck
полягає в підвищенні якість освіти в Україні за рахунок впровадження принципів академічної
доброчесності в університетську культуру та покращення академічної мотивації студентів та
викладачів. Задля її реалізації проводяться конкурси з академічної доброчесності, готуються
методичні посібники з академічної доброчесності, та проводяться для ЗВО України заходи
щодо покращення якості написання академічних та наукових робіт. А на початку квітня 2018
року ТОВ «Антиплагіат» (Unicheck Україна) та Міністерство освіти і науки України уклали
Меморандум, згідно до якого українські виші отримали можливість найближчі 7 років
безкоштовно використовувати надсучасний сервіс перевірки наукових робіт на плагіат.
Проректор із наукової роботи професор Олег Власенко також поінформував, що на
постійній основі проходять семінарські заняття з аспірантами університету, водночас у ВНМУ
планують ввести факультатив для студентів щодо дотримання академічної доброчесності. На
думку керівництва університету це спонукатиме студентів не вдаватись до зловживань при
написанні робіт, використовувати власні думки, не вдаватись до плагіату.
«Дотримуватись принципів академічної доброчесності — це не просто заклик, а вимога!
У нас дуже строго перевіряються на академічний плагіат всі публікації, які йдуть від молодих
вчених і вже досвідчених вчених. У нас обов’язково перевіряються дисертації на академічний
плагіат. Студентське наукове товариство має доступ і самостійно перевіряє на академічний
плагіат роботи...»— додав він.
Під час зустрічі, голова Unicheck Україна також запросив ВНМУ iм. М.І.Пирогова
доєднатись до безтрокової акції #СтопПлагіат — OneVoice представників освіти, зокрема,
ректорів та проректорів ЗВО України, котрі говорять про те, як плагіат впливає на якість освіти
та чому важливо дотримуватись принципів академічної доброчесності при написанні наукових
робіт. Акція проводиться за підтримки Міністерства освіти та науки України та Американських
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Рад з міжнародної освіти (Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening
Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP).
На сьогодні число користувачів сервісу Unicheck становить близько 1,5 млн у всьому
світі. Сервіс пошуку плагіату Unicheck вже успішно використовують понад 110 українських та
500 іноземних навчальних закладів, зокрема в США, Іспанії, Бельгії, Нідерландах, Індії,
Латинська Америка, Австралія та інші. Серед них: University of Tennessee (США), Universidad
Rey Juan Carlos (Іспанія), Connections Education®Pearson (США), Universidad Complutense de
Madrid (Іспанія), Western Governors University (США) та інші. Восени 2018 року Unicheck було
обрано в якості основного програмного забезпечення для визначення унікальності
студентських робіт від Освітньої мережі штату Юта (UEN, США) на наступні 5 років. UEN
об’єднує понад 20 тис. студентів у 8 вищих закладах освіти, 8 технічних коледжах та понад 640
тис. учнів у 1098 школах.
Сервіс може працювати з текстами на 22 мовах у різних форматах (PDF, DOC, DOCX,
XLS, XLSX, PPT, PPTX, ODT, ODS, ODP, RTF, PAGES, TXT, HTM, HTML, Google Docs via
Google Drive). Він працює як у мережі Інтернет, так і в інтеграції з навчальними системами
(Moodle, Canvas, Blackboard, Schoology, Google Classroom та ін.). Завдяки зручному
функціоналу сервіс дозволяє порівнювати наукові роботи не тільки з інтернет-джерелами, а й
академічною базою закладу освіти, а також з усіма документами в певному обліковому записі.
Для перевірки однієї сторінки тексту Unicheck необхідно до 20 секунд, а працювати в ньому
можна паралельно всім користувачам закладу. Окрім того, він не потребує надскладної
технічної підтримки або ж новітнього обладнання. Для перевірки тексту на плагіат завдяки
Unicheck необхідно: найпростіший комп’ютер, браузер і доступ до мережі Інтернет.
Документи в Unicheck можна завантажувати з комп’ютера, Google Drive, OneDrive або
Dropbox, а параметри пошуку текстових збігів налаштовувати індивідуально. Unicheck не
тільки надає користувачам зручний інтерфейс та оперативні результати, але й дає можливість
формувати власні цінові моделі, які відповідатимуть потребам і бюджету закладу.
Unicheck пильно стежить за мейнстрімом у ІТ технолігіях у галузі освіти та задає тренд
для інших. Так, сервіс Unicheck було обрано до числа фіналістів престижної нагороди серед
освітніх технологій, які вдосконалюють викладання та навчання для студентів «2018 Tech &
Learning Awards of Excellence».

