
ЗВІТ 

щодо опитування здобувачів вищої освіти І курсу денної форми навчання 

Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

з питань дотримання в навчальному процесі базових принципів  

академічної доброчесності  

 

(опитування проводилось у жовтні 2021 року) 

 

Анкетування проводилося серед здобувачів вищої освіти 1 курсу 

Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП». У опитуванні взяло участь 51 особа. 

Мета дослідження – вивчення думок і поглядів здобувачів вищої освіти 

стосовно дотримання принципів академічної доброчесності в Придунайській філії 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 

 

На питання «Чи знайомі Ви з поняттям «академічна доброчесність?» 100 % 

опитуваних дали позитивну відповідь.  

 
 98 % здобувачів вищої освіти вказали на те, що вони проінформовані 

науково-педагогічними працівниками, викладачами Придунайської філії  про 

процедури дотримання академічної доброчесності.  

 



 На питання «Які з наведених елементів, на Вашу думку, є проявами 

академічної недоброчесності?» думки респондентів розподілилися так: 

- 67,4 % вважають, що це академічний плагіат; 

- майже 10 % - списування;  

- інші відповіді: самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, обман, хабарництво, 

необ’єктивне оцінювання.  

 

 
  

92,2 % здобувачів вищої освіти на питання «Чи розумієте Ви наслідки 

порушення академічної порядності для Вас?» надали відповідь «так». 

 
  

На питання «Чи відомі Вам випадки плагіату серед Ваших однокурсників?» 

респонденти відповіли наступне: 

- 68,8% - ні; 

- 19,6 % – так; 

- 11,8 % – важко відповісти. 

 

 

За даними проведеного дослідження було встановлено, що 41,2 % здобувачів 

вищої освіти вважають за необхідне доводити до відома викладачів, адміністрації 



закладу освіти інформацію про плагіат студентів, а 17,6 % проти зазначених дій. 

41,2 % респондентів не визначилися з ставленням до цього питання.  

 

 
На питання «Чи відомо Вам, що тексти всіх курсових та кваліфікаційних робіт 

проходять перевірку на рівень плагіату?» більше 80 % опитуваних дали позитивну 

відповідь.  

 

Аналізуючи відповідь на питання «Чи згодні Ви дотримуватися всіх принципів 

академічної порядності?» було визначено, що переважна більшість здобувачів 

вищої освіти – а саме 98 % згодні керуватися в навчальному процесі принципами 

академічної доброчесності.  

 

 
 

Серед усіх опитаних респондентів 76,5 % здобувачів вищої освіти знають, 

що в філії існують нормативні документи, що передбачають санкції за 

недотримання академічної доброчесності. 



 
 

На питання «Які санкції щодо студентів Ви вважаєте доцільними у разі 

виявлення і доведення фактів прояву академічної недоброчесності?» більшість 

опитаних (78,4 %) дали відповідь – повторне проходження оцінювання (залік, 

іспит, контрольна робота тощо). 

 

На питання «Вкажіть процедури, які Ви особисто використовуєте у процесі 

написання робіт» здобувачі вищої освіти відповіли наступне: 

- 49 % - завжди цитую запозичені матеріали іззазначенням джерела; 

- 33,3 % – в окремих випадках запозичені матеріали цитую із зазначенням 

джерела; 

- 13,7 – перефразовую чужий текст власнимисловами без посилань на 

джерела. 

-  

 
 

Відповіді респондентів на питання «Чи знаєте Ви про випадки свідомого 

завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти 

викладачами Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП"?» розподілилися 

наступним чином: 



- 62,7 % - ні; 

- 23,5 %  - так; 

- 13,7 % - важко відповісти.  

 


