
АКАДЕМІЧНА 
ДОБРОЧЕСНІСТЬ –
ЩО ЦЕ?

Результати опитування студентів 
денної форми здобуття освіти



Мета опитування
аналіз обізнаності студентів щодо змісту понять академічної 

доброчесності, принципів та правил її дотримання;

аналіз ефективності роз’яснювальної роботи щодо академічної 
доброчесності;

аналіз рівня задоволеності студентів об’єктивністю та 
неупередженістю оцінювання результатів їх навчання;

аналіз розуміння принципів академічної доброчесності та стану їх 
дотримання студентами та викладачами під час навчання та 
викладання; 

розробка заходів, спрямованих на усунення недоліків інформаційної 
складової щодо переваг чесного навчання та дотримання етичних 
принципів під час навчальної та наукової діяльності.



Групи питань анкети

загальне 
уявлення про 
зміст основних 
понять, що 
характеризують 
академічну 
доброчесність, 
та її принципів

1 
група

стан 
роз’яснюваль-
ної роботи 
щодо 
наслідків 
порушення 
принципів 
академічної 
доброчесності

2 
група

мотивування 
до «чесного 
навчання», 
рівень 
об’єктивності 
викладачів та 
дотримання 
ними 
принципів 
академічної 
доброчесност
і під час 
оцінювання

3 
група

розуміння 
переваг 
«чесного 
навчання» та 
необхідності 
брати на себе 
зобов’язання 
дотримува-
тись
принципів 
академічної 
доброчес-
ності

4 
група



Динаміка участі студентів в опитуваннях

140 150 160 170 180 190

жовтень 2021 (система вибору 
дисциплін) 

лютий 2022 (критерії 
оцінювання)

жовтень 2022 (академічна 
доброчесність)

157

187

177



Розподіл учасників опитування за 
спеціальностями

Право
22%

Психологія
51%

ГРС
15%

Туризм
12%



Розподіл учасників опитування за курсами

96

25

40

16

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
1 курс
54%

2 курс
14%

3 курс
23%

4 курс
9%



Розуміння сутності основних понять
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Академічний плагіат
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Фабрикація Списування Хабарництво

74

130

166

103

47

11 не вірно

вірно



Принципи академічної доброчесності

чесність при 
виконанні завдань;

 гідна та моральна 
поведінка під час 
навчального процесу 
та поза ним;

 толерування думок 
інших;

взаємоповага та 
підтримка; 

відповідальність за 
власні вчинки і чесне 
здобуття оцінок



Дотримання принципів академічної 
доброчесності очами студентів

Самостійне 
виконання 
навчальних завдань, 
завдань поточного та 
підсумкового 
контролю результатів 
навчання; 

Посилання на 
джерела інформації у 
разі використання 
ідей, розробок, 
тверджень, 
відомостей.

174174

Самостійне виконання 
навчальних завдань, 
завдань поточного та 
підсумкового 
контролю результатів 
навчання, 

Посилання на 
джерела інформації у 
разі використання 
ідей, розробок, 
тверджень, 
відомостей



Наслідки порушення принципів 
академічної доброчесності

повторне проходження 
оцінювання (курсова 
робота, іспит, залік 
тощо)

адміністративна 
відповідальність, 
згідно чинного 
законодавства

відрахування із 
закладу освіти



Розуміння наслідків порушення 
академічної доброчесності

так; 174; 98%

ні; 3; 2%



Рівень задоволеності справедливістю 
оцінювання результатів навчання

справедливо
86%

не справделиво
2%

інше
12%



Мотивація до  «чесного навчання» та 
розуміння його переваг
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відмінно
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незадовільно
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76

37

4

4,1



Переваги «чесного навчання» очима 
студентів

отримання ґрунтовних 
знань та навичок 
майбутньої професійної  
діяльності

впевненість у своїх 
знаннях та здатності 
розв'язувати питання, що 
ставить професійне 
життя

розвиток власних 
здібностей - «знаєш 
що робити, знаєш як 
робити – береш та 
робиш»



Необхідність давати усне або письмове 
зобов’язання щодо дотримання принципів

так
105
59%

ні
72

41%



Результати опитування

поінформованість студентів щодо змісту академічної 
доброчесності, її принципів та правил її дотримання 
знаходяться на достатньому рівні;

достатній рівень розуміння наслідків порушення академічної 
доброчесності;

достатній рівень задоволеності студентів справедливістю та 
об’єктивністю оцінювання результатів навчання;

достатній рівень обізнаності студентів щодо переваг «чесного 
навчання»

потребує активізації діяльність щодо підвищення рівня 
залученості студентів та популяризації «чесного навчання».



Проблемні питання, які потребують аналізу та 
вирішення

1) доопрацювання питання щодо подальшого впровадження в 
педагогічну діяльність всіх викладачів кафедр університету 
інформаційних заходів щодо переваг «чесного навчання» та етичних 
норм провадження навчальної та наукової діяльності;

2) запровадження загальноуніверситетського єдиного підходу щодо 
критеріїв оцінювання всіх видів навчальної роботи здобувачів, який 
враховував би специфіку спеціальностей та навчальних дисциплін;

3) активізація діяльності навчально-методичного відділу та кафедр 
університету щодо розширення переліку заходів з питань академічної 
доброчесності;

4) створення у структурі Студентської ради університету Центру якості 
та доброчесності.


