
Анкета з питань академічної доброчесності для студента 

Факультет електроніки та комп’ютерної інженерії 

Кафедра електронних апаратів 

Освітньо-професійна програма 171 Електроніка 
Анкетування проводиться анонімно. Просимо щиро відповісти на кожне поставлене 

питання. Результати будуть узагальнені та враховані для удосконалення освітнього 

процесу в університеті. 

 

1. Чи знайомі Ви з поняттям академічної 

доброчесності? 

так  

ні  

приблизно розумію 

сутність поняття 
 

 

2. Які види порушень академічної доброчесності 

Вам відомі?  

(Можливі декілька варіантів відповіді) 

академічний плагіат  

самоплагіат  

фабрикація  

фальсифікація  

списування  

обман  

хабарництво  

необ'єктивне оцінювання  

академічне шахрайство  

конфлікт інтересів  

подарунок  

приватний інтерес  

жоден із вказаних видів 

порушень 
 

 

3. Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, 

які регулюють політику дотримання академічної 

доброчесності в університеті? 

так  

ні  

складно відповісти  

 

4. Чи інформують Вас науково-педагогічні працівники 

про процедуру дотримання академічної доброчесності 

під час навчання в університеті? 

так  

ні  

складно відповісти  

 

5. Що для Вас є 

головним у процесі 

навчання? 

Навчаюся заради оцінки, щоб отримувати стипендію  

Навчаюся задля оцінки, щоб довести, що я один із кращих 

студентів у групі 
 

Навчаюся заради оцінки, бо оцінки перевіряють батьки  

Знання важливіші за оцінку  



 

6. Яке Ваше ставлення до 

списування студентами під час 

іспитів, на контрольних роботах? 

Вважаю, що це скоріше нормальна практика  

Скоріше за все це неправильна поведінка  

Вважаю це неприйнятним  

 

7. Як Ви ставитеся до тих 

студентів, які на іспитах і 

контрольних роботах не списують, 

не використовують інші технічні 

засоби і не надають допомогу 

іншим студентам? 

Ставлюся до таких студентів з повагою за 

їх свідомість і рівень академічної 

культури 

 

Вважаю таку поведінку неприйнятною у 

студентському середовищі 
 

Ставлюсь до таких студентів нейтрально  

 

8. Чи вдаєтеся Ви до списування 

під час іспитів, контрольних робіт? 

Так, завжди  

Так, якщо я впевнений, що за 

списування мене не покарають 

 

Іноді, якщо завдання надто складне  

Ні, не списую ніколи  

 

9. У процесі підготовки рефератів, курсових, випускних, кваліфікаційних 

робіт Ви переважно:(Можливі декілька варіантів відповіді) 

 Копіюєте текст з Інтернету без посилання на режим доступу і автора  

Перекладаєте текст інших іноземних авторів українською мовою без посилання 

на автора 
 

Відтворюєте текст із книжок, статей, монографій з перефразуванням, 

переставленням слів без посилань на автора 
 

Використовуєте текст інших авторів виключно з посиланням на автора та режим 

доступу 
 

Робите особисті висновки на підставі думок інших авторів  

 

10. Чи ознайомлені Ви з правилами 

цитування? Чи пояснювали Вам викладачі, 

як правильно оформляти посилання на 

інших авторів у письмових роботах? 

так, пояснювали  

ні  

пояснювали, але правильно 

оформляти посилання я не вмію 
 

 

11. Чи погоджуєтеся Ви з тим, що випускні письмові роботи студентів 

необхідно перевіряти на плагіат? 

 не погоджуюся, оскільки більша частина робіт не буде допущена до захисту 

через використання плагіату 
 

погоджуюся, оскільки випускна робота розрахована на оцінювання справжніх 

здібностей студента 
 

не погоджуюся, оскільки не розумію, що вважають плагіатом, тому навіть у 

написаній мною особисто роботі можуть бути виявлені прояви плагіату 
 

Свій варіант відповіді  



 

 

12. Чи відомо Вам про використання в університеті 

програмного забезпечення "Unicheck" (інших програмних 

ресурсів) для виявлення текстових запозичень у 

курсових/дипломних роботах/проектах студентів? 

так  

ні  

складно 

відповісти 
 

 

13. Чи дотримуєтеся Ви принципів академічної 

доброчесності в університеті? 

так  

ні  

складно відповісти  

 

14. Чи доводилося Вам удаватися до нечесних практик 

порушення академічної доброчесності під час 

навчання в університеті? 

так  

ні  

складно відповісти  

 

15. Зазначте основну причину, через яку Ви вдавалися до порушення 

академічної доброчесності під час навчання в університеті (якщо попередня 

відповідь "Так") 

 

 

 

16. Чи відомі Вам випадки нечесної поведінки серед 

Ваших одногрупників/однокурсників? 

так  

ні  

складно відповісти  

 

17. Чи знаєте Ви про діяльність Комісії з питань 

академічної доброчесності в університеті? 

так  

ні  

частково  

 

 

18. Чи відома Вам процедура звернення у разі виявлення 

факту порушення академічної доброчесності чи підозри в 

застосуванні неетичної практики в освітній, науковій чи 

іншій діяльності будь-кого з учасників освітнього процесу в 

університеті? 

так  

ні  

складно 

відповісти 
 

 

19. Чи доречним, на Вашу думку, є проведення дискусій, 

тренінгів, майстер-класів та інших заходів для популяризації 

академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти? 

так  

ні  

складно 

відповісти 
 

 



20. Чи доцільно, на Вашу думку, встановлювати 

відповідальність за прояви академічної 

нечесності? 

Так, доцільно  

Ні, це необов'язково  

 

21. Чи відомо Вам про наслідки порушень академічної 

доброчесності, передбачені для здобувачів вищої 

освіти в університеті? 

так  

ні  

складно відповісти  

 

22. Який вид 

відповідальності за 

порушення академічної 

доброчесності є доцільним 

та ефективним? 

Усне попередження  

Відрахування з університету  

Позбавлення стипендії  

Неприйняття письмової роботи до захисту  

Свій варіант відповіді  
 

 

 

 

23. Надайте Ваші пропозиції щодо підвищення рівня академічної 

доброчесності в університеті. 

 

 

 

 

 

 

 


