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МЕТА ЗАХОДУ

• вивчення питання щодо дотримання академічної 
доброчесності  та етичних норм науково-
педагогічними працівниками, які викладають на 
ОП «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність»

• визначити дієвість заходів з питань популяризації 
академічної доброчесності



РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДУ

• Моніторинг дотримання викладачами, які
викладають на ОП “Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність“, академічної доброчесності та
етичних норм в Державному університеті
телекомунікацій проводився шляхом проведення
on-line анкетування у грудні 2020 року.



ПИТАННЯ АНКЕТИ
• Чи дотримуєтесь Ви етичних норм спілкування, поважаєте честь і гідність учасників освітнього 

процесу, навіть якщо їх погляди інші?

• Чи знайомі Ви з поняттям академічної доброчесності?

• Чи відомо Вам про наслідки порушення академічної доброчесності для науково-педагогічних 
працівників в університеті?

• Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, які регулюють політику дотримання 
академічної доброчесності в Державному університеті телекомунікацій?

• Зазначте, будь ласка, чи підписували Ви Декларацію про академічну доброчесність

• Чи дотримуєтеся Ви академічної доброчесності щодо…

• Чи ознайомлені Ви з порядком перевірки та розгляду факту академічного плагіату?

• Чи ознайомлені Ви з порядком реалізації права на апеляцію у разі незгоди з результатами 
перевірки на плагіат?

• Яким чином Державний університет телекомунікацій популяризує цінності, норми та принципи 
академічної культури та доброчесності серед університетської спільноти?

• Чи проводить Адміністрація, студентська рада Університету  інформаційні та просвітницькі 
кампанії, спрямовані на підвищення рівня обізнаності студентства щодо попередження 
сексуальних домагань, неетичної поведінки та дискримінації

• Оцініть дієвість заходів щодо популяризації цінностей, норм та принципів академічної культури 
та доброчесності в Державному університеті телекомунікацій

• Зазначте Ваші пропозиції щодо підвищення рівня академічної доброчесності в Державному 
університеті телекомунікацій



РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
Чи дотримуєтесь Ви етичних норм спілкування, поважаєте честь і 
гідність учасників освітнього процесу, навіть якщо їх погляди інші?

Чи знайомі Ви з поняттям академічної доброчесності?



РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
• Чи відомо Вам про наслідки порушення академічної доброчесності для науково-

педагогічних працівників в університеті?

• Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, які регулюють політику 
дотримання академічної доброчесності в Державному університеті 
телекомунікацій?



РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
• Зазначте, будь ласка, чи підписували Ви Декларацію про академічну доброчесність

• Чи ознайомлені Ви з порядком перевірки та розгляду факту академічного плагіату?



Чи дотримуєтеся Ви академічної 
доброчесності щодо

посилання на 
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РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
• Чи ознайомлені Ви з порядком реалізації права на апеляцію у разі незгоди з

результатами перевірки на плагіат?

• Яким чином Державний університет телекомунікацій популяризує цінності,
норми та принципи академічної культури та доброчесності серед
університетської спільноти?



РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

• Чи проводить Адміністрація, студентська рада Університету інформаційні та
просвітницькі кампанії, спрямовані на підвищення рівня обізнаності
студентства щодо попередження сексуальних домагань, неетичної поведінки
та дискримінації



РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

• Оцініть дієвість заходів щодо популяризації цінностей, норм та принципів
академічної культури та доброчесності в Державному університеті
телекомунікацій



РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

В Державному університеті телекомунікацій дотримуються всіх вимог щодо доброчесності!4

Вважаємо, що в Державному університеті телекомунікацій рівень академічної доброчесності є 
відмінним серед усіх учасників навчального процесу, нормативні документи розроблені в 
повній мірі та регулярно переглядаються й до них вносяться зміни, що є позитивним як для 
навчального процесу, так і для його учасників

1

Впровадження дисципліни "Економічна доброчесність" в навчальний процес2

Впровадження в навчальний процес окремої дисципліни, пов'язаної з академічного 
доброчесністю3

Більше розповідати про реальні випадки та їх наслідки
5

Зазначте Ваші пропозиції щодо підвищення рівня академічної доброчесності в 
Державному університеті телекомунікацій



ВИСНОВКИ
• Заходи щодо популяризації цінностей, норм та принципів

академічної культури та доброчесності в Державному
університеті телекомунікацій є дієвими та високо оцінюються
учасниками освітнього процесу

• 100% респондентів ознайомлені з нормативними
документами, які регулюють політику дотримання академічної
доброчесності в Державному університеті телекомунікацій та
дотримуються етичних норм та норм академічної
доброчесності.

• Розуміння і прийняття кожним учасником освітнього процесу
академічної доброчесності є запорукою довіри і поваги
академічної спільноти та основою стратегії професійного успіху
і кар’єрного росту.


