
Результати опитування здобувачів вищої освіти другого  

(магістерського) рівня освітньої програми  

«Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю»  

за ІІ семестр 2021 – 2022 н.р.  

щодо дотримання принципів академічної доброчесності  

в Державному університеті телекомунікацій 

 

В анкетуванні взяло участь 11 здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського рівня), що складає 100%. Мета опитування – вивчення думок 

і поглядів здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної 

доброчесності та ставлення до її окремих форм і процедур. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

За результатами анкетування встановлено, що більшість здобувачів 

вищої освіти ознайомлені з поняттям «академічна доброчесність», «плагіат» 

(94%) та нормативними документами, які регулюють політику академічної 

доброчесності в Державному університеті телекомунікацій (91%).  

 

97% здобувачів вищої освіти зазначили, що про процедури дотримання 

академічної доброчесності їх інформують науково-педагогічні працівники 

під час дискусій, тренінгів, звітів, кураторських годин та інших заходів, 

спрямованих на популяризацію академічної доброчесності.  
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Установлено, що 96% респондентів знають про використання в 

університеті програмного забезпечення Plagiat.pl для виявлення показника 

рівня оригінальності твору – у курсових, кваліфікаційних та інших наукових 

роботах.  

 

Під час анкетування 92% здобувачів вищої освіти відповіли, що не 

вдаються до практик порушення академічної доброчесності під час 

освітнього процесу й 93% впевнені в академічній доброчесності своїх 

одногрупників.  
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86% респондентів ознайомлені з процедурою звернення в разі 

виявлення факту порушення норм і принципів академічної доброчесності чи 

підозри в застосуванні неетичної практики в освітній, науковій чи іншій 

діяльності будь-кого з учасників освітнього процесу та знають про наслідки 

порушень академічної доброчесності, передбачені нормативними 

документами університету для здобувачів вищої освіти. 
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Беручи до уваги результати анкетування, необхідно продовжити заходи 

щодо популяризації академічної доброчесності через роботу кураторів 

академічних груп, науково-педагогічних працівників, проведення тренінгів, 

лекцій про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин 

під час освітнього процесу, сторінку сайту кафедри документознавства та 

інформаційної діяльності та інші соціальні мережі. Систематично знайомити 

з нормативними документами, які регулюють політику дотримання 

академічної доброчесності в університеті, сприяти подальшій співпраці 

студентів і викладачів із дотриманням норм і положень академічної 

доброчесності. Надалі регулярно проводити практику анонімного 

анкетування та опитування здобувачів вищої освіти всіх рівнів для розуміння 

ефективності проведених заходів. 


