
101 Екологія 

Результати анкетування щодо політики академічної доброчесності 

 

 

 

 

85%

15%

Чи відоме Вам поняття «академічна доброчесність»?

так ні

71%

29%

Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, 
які регулюють політику дотримання академічної 

доброчесності в університеті?

так ні
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13%

15%

Які види порушень академічної доброчесності Вам 
відомі (оберіть із переліку)?

списування

академічний плагіат

жоден із видів порушень мені не відомий

самоплагіат 

необ’єктивне оцінювання

корупція

конфлікт інтересів

хабарництво

фальсифікація

усі види порушень мені відомі

50%

35%

15%

Чи проводяться для Вас ознайомчі заходи в 
університеті щодо процедури дотримання 

принципів академічної доброчесності?

Так, проводяться роз’яснювально-виховні заходи щодо дотримання академічної 
доброчесності;

Так, поняття академічної доброчесності роз’яснюється викладачами під час 
проведення навчальних занять;

Про проведення заходів мені не відомо



 

 

 

62%11%

27%

Чи відомо Вам про використання в університеті 
програмного забезпечення для автоматичного 

виявлення плагіату у студентських роботах?

так ні частково
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28%
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0% 15%

Які заходи використовуються університетом при 
виявленні плагіату у студентських роботах: 

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після 
доопрацювання 
така робота не зараховується

студент не допускається до захисту 

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди про дотримання академічної 
доброчесності
пропонується часткове доопрацювання роботи

повторна перевірка роботи на плагіат після доопрацювання

змінюється тема роботи



 
 

27%

16%

16%

14%

16%

11%

Виберіть ресурси та процедури, які Ви особисто 
використовуєте у процесі написання робіт? 

завжди опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням 
джерела

в окремих випадках опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із 
зазначенням джерела

копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на 
джерела 

перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела

використовую чужі тексти дослівно, але посилаюся на інше джерело

частково здійснюю переклад текстів з іноземної мови на українську без 
зазначення джерела



193 Геодезія та землеустрій 

Результати анкетування щодо політики академічної доброчесності 

 

 

 

97%

3%

Чи відоме Вам поняття «академічна доброчесність»?

так ні

93%

7%

Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, 
які регулюють політику дотримання академічної 

доброчесності в університеті?

так ні
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Які види порушень академічної доброчесності Вам 
відомі (оберіть із переліку)?

списування

академічний плагіат

жоден із видів порушень мені не відомий

самоплагіат

необ’єктивне оцінювання

корупція

конфлікт інтересів

хабарництво

фальсифікація

усі види порушень мені відомі

87%

11%

2%

Чи проводяться для Вас ознайомчі заходи в 
університеті щодо процедури дотримання 

принципів академічної доброчесності?

Так, проводяться роз’яснювально-виховні заходи щодо дотримання академічної 
доброчесності;

Так, поняття академічної доброчесності роз’яснюється викладачами під час 
проведення навчальних занять;

Про проведення заходів мені не відомо



 

 

 

88%

2%
10%

Чи відомо Вам про використання в університеті 
програмного забезпечення для автоматичного 

виявлення плагіату у студентських роботах?

так ні частково

15%

31%

14%
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19%

10%

3%

Які заходи використовуються університетом при 
виявленні плагіату у студентських роботах: 

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після 
доопрацювання 

така робота не зараховується

студент не допускається до захисту

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди про дотримання академічної 
доброчесності

пропонується часткове доопрацювання роботи

повторна перевірка роботи на плагіат після доопрацювання

змінюється тема роботи



 

 

77%

21%

1%
1%

Виберіть ресурси та процедури, які Ви особисто 
використовуєте у процесі написання робіт? 

завжди опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням джерела 

в окремих випадках опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із 
зазначенням джерела

копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на 
джерела 

перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела

використовую чужі тексти дослівно, але посилаюся на інше джерело

частково здійснюю переклад текстів з іноземної мови на українську без зазначення 
джерела



201 Агрономія 

Результати анкетування щодо політики академічної доброчесності 

 

 

91%

9%

Чи відоме Вам поняття «академічна доброчесність»?

так ні

73%

27%

Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, 
які регулюють політику дотримання академічної 

доброчесності в університеті?

так ні
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списування

академічний плагіат

жоден із видів порушень мені …

самоплагіат

необ’єктивне оцінювання

корупція

конфлікт інтересів

хабарництво

фальсифікація

усі види порушень мені відомі

0 20 40 60 80

Які види порушень академічної доброчесності Вам 
відомі (оберіть із переліку)?

списування
академічний плагіат
жоден із видів порушень мені не відомий
самоплагіат
необ’єктивне оцінювання
корупція

49%

40%

11%

Чи проводяться для Вас ознайомчі заходи в 
університеті щодо процедури дотримання 

принципів академічної доброчесності?

Так, проводяться роз’яснювально-виховні заходи щодо дотримання академічної 
доброчесності;

Так, поняття академічної доброчесності роз’яснюється викладачами під час 
проведення навчальних занять;

Про проведення заходів мені не відомо



 

 

54%

10%

36%

Чи відомо Вам про використання в університеті 
програмного забезпечення для автоматичного 

виявлення плагіату у студентських роботах?

так ні частково

113

71

47

54

124

113

48

здійснюється вибіркова, повторна …

така робота не зараховується

студент не допускається до захисту

проводяться роз’яснювально-виховні …

пропонується часткове доопрацювання …

повторна перевірка роботи на плагіат після …

змінюється тема роботи

0 50 100 150

Які заходи використовуються 
університетом при виявленні плагіату у студентських 

роботах: 

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після доопрацювання

така робота не зараховується

студент не допускається до захисту

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди про дотримання академічної 
доброчесності
пропонується часткове доопрацювання роботи
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68

68
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завжди опрацьовую 
доступні матеріали, …

в окремих випадках 
опрацьовую доступні …

копіюю текст з Інтернету 
та використовую його як …

перефразовую чужий 
текст власними словами …

використовую чужі тексти 
дослівно, але посилаюся …

частково здійснюю 
переклад текстів з …

0 50 100 150

Виберіть ресурси та процедури, які Ви особисто 
використовуєте у процесі написання робіт? 

завжди опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням джерела

в окремих випадках опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із 
зазначенням джерела

копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на джерела

перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела

використовую чужі тексти дослівно, але посилаюся на інше джерело

частково здійснюю переклад текстів з іноземної мови на українську без зазначення 
джерела



202 Захист і карантин рослин 

Результати анкетування щодо політики академічної доброчесності 

 

 

 

100%

0%

Чи відоме Вам поняття «академічна доброчесність»?

так ні

100%

0%

Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, 
які регулюють політику дотримання академічної 

доброчесності в університеті?

так ні
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17%

0%0% 0%0%

Які види порушень академічної доброчесності Вам 
відомі (оберіть із переліку)?

списування

академічний плагіат

жоден із видів порушень мені не відомий

самоплагіат

необ’єктивне оцінювання

корупція

конфлікт інтересів

хабарництво

фальсифікація

усі види порушень мені відомі

100%

0%0%

Чи проводяться для Вас ознайомчі заходи в 
університеті щодо процедури дотримання 

принципів академічної доброчесності?

Так, проводяться роз’яснювально-виховні заходи щодо дотримання академічної 
доброчесності;
Так, поняття академічної доброчесності роз’яснюється викладачами під час 
проведення навчальних занять;
Про проведення заходів мені не відомо



 

 

 

100%

0%0%

Чи відомо Вам про використання в університеті 
програмного забезпечення для автоматичного 

виявлення плагіату у студентських роботах?

так ні частково

0%

20%
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40%

40%

0% 0%

Які заходи використовуються університетом при 
виявленні плагіату у студентських роботах: 

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після 
доопрацювання
така робота не зараховується 

студент не допускається до захисту

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди про дотримання академічної 
доброчесності
пропонується часткове доопрацювання роботи 

повторна перевірка роботи на плагіат після доопрацювання

змінюється тема роботи



 

100%

Виберіть ресурси та процедури, які Ви особисто 
використовуєте у процесі написання робіт? 

завжди опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням джерела

в окремих випадках опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із 
зазначенням джерела

копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на 
джерела

перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела

використовую чужі тексти дослівно, але посилаюся на інше джерело

частково здійснюю переклад текстів з іноземної мови на українську без зазначення 
джерела



203 Садівництво та виноградарство 

Результати анкетування щодо політики академічної доброчесності 

 

 

 

98%

2%

Чи відоме Вам поняття «академічна доброчесність»?

так ні

91%

9%

Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, 
які регулюють політику дотримання академічної 

доброчесності в університеті?

так ні
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7%8%
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9%

13%

12%

Які види порушень академічної доброчесності Вам 
відомі (оберіть із переліку)?

списування

академічний плагіат 

жоден із видів порушень мені не відомий

самоплагіат

необ’єктивне оцінювання

корупція

конфлікт інтересів

хабарництво

фальсифікація

усі види порушень мені відомі

70%

30%

0%

Чи проводяться для Вас ознайомчі заходи в 
університеті щодо процедури дотримання 

принципів академічної доброчесності?

Так, проводяться роз’яснювально-виховні заходи щодо дотримання академічної 
доброчесності;

Так, поняття академічної доброчесності роз’яснюється викладачами під час 
проведення навчальних занять;



 

 

 

86%

0% 14%

Чи відомо Вам про використання в університеті 
програмного забезпечення для автоматичного 

виявлення плагіату у студентських роботах?

так ні частково

26%

19%

5%

21%

23%

0%

6%

Які заходи використовуються університетом при 
виявленні плагіату у студентських роботах: 

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після 
доопрацювання
така робота не зараховується

студент не допускається до захисту

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди про дотримання академічної 
доброчесності
пропонується часткове доопрацювання роботи, 

повторна перевірка роботи на плагіат після доопрацювання

змінюється тема роботи



 

82%

18%

Виберіть ресурси та процедури, які Ви особисто 
використовуєте у процесі написання робіт? 

завжди опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням джерела

в окремих випадках опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із 
зазначенням джерела

копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на 
джерела

перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела

використовую чужі тексти дослівно, але посилаюся на інше джерело

частково здійснюю переклад текстів з іноземної мови на українську без зазначення 
джерела



206 Садово-паркове господарство 

Результати анкетування щодо політики академічної доброчесності 

 

 

100%

0%

Чи відоме Вам поняття «академічна доброчесність»?

так ні

100%

0%

Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, 
які регулюють політику дотримання академічної 

доброчесності в університеті?

так ні



 

 

 

100%

Які види порушень академічної доброчесності Вам 
відомі (оберіть із переліку)?

списування

академічний плагіат

жоден із видів порушень мені не відомий

самоплагіат

необ’єктивне оцінювання

корупція

конфлікт інтересів

хабарництво

фальсифікація

усі види порушень мені відомі

93%

7%

0%

Чи проводяться для Вас ознайомчі заходи в 
університеті щодо процедури дотримання 

принципів академічної доброчесності?

Так, проводяться роз’яснювально-виховні заходи щодо дотримання академічної 
доброчесності;

Так, поняття академічної доброчесності роз’яснюється викладачами під час 
проведення навчальних занять;

Про проведення заходів мені не відомо



 

 

 

100%
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Чи відомо Вам про використання в університеті 
програмного забезпечення для автоматичного 

виявлення плагіату у студентських роботах?

так ні частково
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40%

21%

0% 0%

Які заходи використовуються університетом при 
виявленні плагіату у студентських роботах: 

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після 
доопрацювання 
така робота не зараховується

студент не допускається до захисту

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди про дотримання академічної 
доброчесності
пропонується часткове доопрацювання роботи

повторна перевірка роботи на плагіат після доопрацювання

змінюється тема роботи



 

84%

0%

0%

0%0% 16%

Виберіть ресурси та процедури, які Ви особисто 
використовуєте у процесі написання робіт? 

завжди опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням джерела

в окремих випадках опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із 
зазначенням джерела

копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на 
джерела

перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела

використовую чужі тексти дослівно, але посилаюся на інше джерело

цитую із зазначенням джерела, частково здійснюю переклад текстів з іноземної 
мови на українську без зазначення джерела



141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Результати анкетування щодо політики академічної доброчесності 

 

 

100%

0%

Чи відоме Вам поняття «академічна доброчесність»?

так ні

100%

0%

Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, які 
регулюють політику дотримання академічної 

доброчесності в університеті?

так ні



 

100%

Які види порушень академічної доброчесності Вам 
відомі (оберіть із переліку)?

усі види порушень мені відомі



 

 

99%

1%

Чи проводяться для Вас ознайомчі заходи в 
університеті щодо процедури дотримання принципів 

академічної доброчесності?

Так, проводяться роз’яснювально-виховні заходи щодо дотримання академічної 
доброчесності;

Так, поняття академічної доброчесності роз’яснюється викладачами під час 
проведення навчальних занять;

Про проведення заходів мені не відомо

100%

0%0%

Чи відомо Вам про використання в університеті 
програмного забезпечення для автоматичного 

виявлення плагіату у студентських роботах?

так ні частково



 

91

0

2

91

91

91

здійснюється вибіркова, повторна 
перевірка роботи на плагіат після 

доопрацювання

така робота не зараховується

студент не допускається до 
захисту

проводяться роз’яснювально-
виховні бесіди про дотримання 

академічної доброчесності

пропонується часткове 
доопрацювання роботи

повторна перевірка роботи на 
плагіат після доопрацювання

0 20 40 60 80 100

Які заходи використовуються університетом 
при виявленні плагіату у студентських роботах: 

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після доопрацювання

така робота не зараховується

студент не допускається до захисту

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди про дотримання академічної доброчесності

пропонується часткове доопрацювання роботи

повторна перевірка роботи на плагіат після доопрацювання



 

93

86

87

0

0

85

завжди опрацьовую 
доступні матеріали, …

в окремих випадках 
опрацьовую доступні …

копіюю текст з 
Інтернету та …

перефразовую чужий 
текст власними …

використовую чужі 
тексти дослівно, але …

частково здійснюю 
переклад текстів з …

0 50 100

Виберіть ресурси та процедури, які Ви особисто 
використовуєте у процесі написання робіт? 

завжди опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням джерела

в окремих випадках опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням 
джерела

копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на джерела

перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела

використовую чужі тексти дослівно, але посилаюся на інше джерело

частково здійснюю переклад текстів з іноземної мови на українську без зазначення 
джерела



141.05 Енергетичний менеджмент 

Результати анкетування щодо політики академічної доброчесності 

 

 

100%

0%

Чи відоме Вам поняття «академічна доброчесність»?

так ні

100%

0%

Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, 
які регулюють політику дотримання академічної 

доброчесності в університеті?

так ні



 

28

28
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29

28

28

28

28

29

66

списування

академічний плагіат

жоден із видів порушень мені …

самоплагіат

необ’єктивне оцінювання

корупція

конфлікт інтересів

хабарництво

фальсифікація

усі види порушень мені відомі

0 20 40 60 80

Які види порушень академічної доброчесності Вам 
відомі (оберіть із переліку)?

списування
академічний плагіат
жоден із видів порушень мені не відомий
самоплагіат
необ’єктивне оцінювання
корупція
конфлікт інтересів
хабарництво
фальсифікація



 

 

100%

0%0%

Чи проводяться для Вас ознайомчі заходи в 
університеті щодо процедури дотримання 

принципів академічної доброчесності?

Так, проводяться роз’яснювально-виховні заходи щодо дотримання академічної 
доброчесності;

Так, поняття академічної доброчесності роз’яснюється викладачами під час 
проведення навчальних занять;

Про проведення заходів мені не відомо

100%

0%0%

Чи відомо Вам про використання в університеті 
програмного забезпечення для автоматичного 

виявлення плагіату у студентських роботах?

так ні частково



 

67

28

1

66

66

67

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на 
плагіат після доопрацювання

така робота не зараховується

студент не допускається до захисту

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди про 
дотримання академічної доброчесності

пропонується часткове доопрацювання роботи

повторна перевірка роботи на плагіат після 
доопрацювання

0 20 40 60 80

Які заходи використовуються університетом при 
виявленні плагіату у студентських роботах: 

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після доопрацювання

така робота не зараховується

студент не допускається до захисту

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди про дотримання академічної доброчесності

пропонується часткове доопрацювання роботи

повторна перевірка роботи на плагіат після доопрацювання



 

67

67

66

1

2

66

завжди опрацьовую доступні 
матеріали, аналізую, цитую …

в окремих випадках 
опрацьовую доступні …

копіюю текст з Інтернету та 
використовую його як …

перефразовую чужий текст 
власними словами без …

використовую чужі тексти 
дослівно, але посилаюся на …

частково здійснюю переклад 
текстів з іноземної мови на …

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Виберіть ресурси та процедури, які Ви особисто 
використовуєте у процесі написання робіт? 

завжди опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням джерела

в окремих випадках опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням джерела

копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на джерела

перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела

використовую чужі тексти дослівно, але посилаюся на інше джерело

частково здійснюю переклад текстів з іноземної мови на українську без зазначення джерела



163 Біомедична інженерія 

Результати анкетування щодо політики академічної доброчесності 

 

 

 

 

100%

0%

Чи відоме Вам поняття «академічна доброчесність»?

так ні

100%

0%

Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, 
які регулюють політику дотримання академічної 

доброчесності в університеті?

так ні



 

 

 

14%

14%

0%
10%

7%
9%

9%

11%

12%

14%

Які види порушень академічної доброчесності Вам 
відомі (оберіть із переліку)?

списування

академічний плагіат

жоден із видів порушень мені не відомий

самоплагіат

необ’єктивне оцінювання

корупція

конфлікт інтересів

хабарництво

фальсифікація

усі види порушень мені відомі

100%

0%

Чи проводяться для Вас ознайомчі заходи в 
університеті щодо процедури дотримання 

принципів академічної доброчесності?

Так, проводяться роз’яснювально-виховні заходи щодо дотримання академічної 
доброчесності;

Так, поняття академічної доброчесності роз’яснюється викладачами під час 
проведення навчальних занять;

Про проведення заходів мені не відомо



 

 

 

 

100%

0%0%

Чи відомо Вам про використання в університеті 
програмного забезпечення для автоматичного 

виявлення плагіату у студентських роботах?

так ні частково

17%

16%

2%
17%16%

17%

15%

Які заходи використовуються університетом при 
виявленні плагіату у студентських роботах: 

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після 
доопрацювання 
така робота не зараховується

студент не допускається до захисту

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди про дотримання академічної 
доброчесності
пропонується часткове доопрацювання роботи

повторна перевірка роботи на плагіат після доопрацювання

змінюється тема роботи



 

28%

27%
18%

27%

Виберіть ресурси та процедури, які Ви особисто 
використовуєте у процесі написання робіт? 

завжди опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням джерела 

в окремих випадках опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із 
зазначенням джерела

копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на 
джерела

перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела

використовую чужі тексти дослівно, але посилаюся на інше джерело

частково здійснюю переклад текстів з іноземної мови на українську без зазначення 
джерела



211 Ветеринарна медицина 

Результати анкетування щодо політики академічної доброчесності 

 

 

 

99%

1%

Чи відоме Вам поняття «академічна доброчесність»?

так ні

97%

3%

Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, 
які регулюють політику дотримання академічної 

доброчесності в університеті?

так ні



 

 

 

11%

19%

3%
15%

15%
1%

1%

12%

17%

6%

Які види порушень академічної доброчесності Вам 
відомі (оберіть із переліку)?

списування

академічний плагіат

жоден із видів порушень мені не відомий

самоплагіат

необ’єктивне оцінювання

корупція

конфлікт інтересів

хабарництво

фальсифікація

усі види порушень мені відомі

55%

44%

1%

Чи проводяться для Вас ознайомчі заходи в 
університеті щодо процедури дотримання 

принципів академічної доброчесності?

Так, проводяться роз’яснювально-виховні заходи щодо дотримання академічної 
доброчесності;

Так, поняття академічної доброчесності роз’яснюється викладачами під час 
проведення навчальних занять;

Про проведення заходів мені не відомо



 

 

 

 

88%

0%
12%

Чи відомо Вам про використання в університеті 
програмного забезпечення для автоматичного 

виявлення плагіату у студентських роботах?

так ні частково

26%

19%

17%

15%

23%

0% 0%

Які заходи використовуються університетом при 
виявленні плагіату у студентських роботах: 

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після 
доопрацювання
така робота не зараховується

студент не допускається до захисту

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди про дотримання академічної 
доброчесності
пропонується часткове доопрацювання роботи

повторна перевірка роботи на плагіат після доопрацювання

змінюється тема роботи



 

64%

24%

1%
5%

0%

6%

Виберіть ресурси та процедури, які Ви особисто 
використовуєте у процесі написання робіт? 

завжди опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням джерела

в окремих випадках опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із 
зазначенням джерела

копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на 
джерела

перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела

використовую чужі тексти дослівно, але посилаюся на інше джерело

частково здійснюю переклад текстів з іноземної мови на українську без зазначення 
джерела



015 Професійна освіта 

Результати анкетування щодо політики академічної доброчесності 

 

 

 

94%

6%

Чи відоме Вам поняття «академічна доброчесність»?

так ні

88%

12%

Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, 
які регулюють політику дотримання академічної 

доброчесності в університеті?

так ні
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12%
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0%

0% 0%

0%0%

Які види порушень академічної доброчесності Вам 
відомі (оберіть із переліку)?

списування

академічний плагіат

жоден із видів порушень мені не відомий

самоплагіат

необ’єктивне оцінювання

корупція

конфлікт інтересів

хабарництво

фальсифікація

усі види порушень мені відомі



 

 

 

 

18%

76%

6%

Чи проводяться для Вас ознайомчі заходи в 
університеті щодо процедури дотримання 

принципів академічної доброчесності?

Так, проводяться роз’яснювально-виховні заходи щодо дотримання академічної 
доброчесності;

Так, поняття академічної доброчесності роз’яснюється викладачами під час 
проведення навчальних занять;

Про проведення заходів мені не відомо

71%

6%

23%

Чи відомо Вам про використання в університеті 
програмного забезпечення для автоматичного 

виявлення плагіату у студентських роботах?

так ні частково



 

 

 

18%

76%

6%

Які заходи використовуються університетом при 
виявленні плагіату у студентських роботах: 

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після 
доопрацювання
така робота не зараховується

студент не допускається до захисту

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди про дотримання академічної 
доброчесності
пропонується часткове доопрацювання роботи

повторна перевірка роботи на плагіат після доопрацювання

65%

29%

0% 0%

6%

0%

Виберіть ресурси та процедури, які Ви особисто 
використовуєте у процесі написання робіт? 

завжди опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням джерела

в окремих випадках опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із 
зазначенням джерела
копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на 
джерела
перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела

використовую чужі тексти дослівно, але посилаюся на інше джерело

частково здійснюю переклад текстів з іноземної мови на українську без зазначення 
джерела



208 Агроінженерія 

Результати анкетування щодо політики академічної доброчесності 

 

 

97%

3%

Чи відоме Вам поняття «академічна доброчесність»?

так ні

94%

6%

Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, 
які регулюють політику дотримання академічної 

доброчесності в університеті?

так ні



 

428

27

5

0

1

1

0

1

1

списування

академічний плагіат

жоден із видів порушень мені …

самоплагіат

необ’єктивне оцінювання

корупція

конфлікт інтересів

хабарництво

фальсифікація

усі види порушень мені відомі

0 100 200 300 400 500

Які види порушень академічної доброчесності Вам 
відомі (оберіть із переліку)?

списування

академічний плагіат

жоден із видів порушень мені не відомий

самоплагіат

необ’єктивне оцінювання

корупція

конфлікт інтересів

хабарництво

фальсифікація

усі види порушень мені відомі



 

 

23%

77%

0%

Чи проводяться для Вас ознайомчі заходи в 
університеті щодо процедури дотримання 

принципів академічної доброчесності?

Так, проводяться роз’яснювально-виховні заходи щодо дотримання академічної 
доброчесності;

Так, поняття академічної доброчесності роз’яснюється викладачами під час 
проведення навчальних занять;

Про проведення заходів мені не відомо

83%

2% 15%

Чи відомо Вам про використання в університеті 
програмного забезпечення для автоматичного 

виявлення плагіату у студентських роботах?

так ні частково



 

13%

86%

1%

0%
0%

0%

Які заходи використовуються 
університетом при виявленні плагіату у студентських 

роботах: 

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після 
доопрацювання
така робота не зараховується

студент не допускається до захисту

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди про дотримання академічної 
доброчесності
пропонується часткове доопрацювання роботи

повторна перевірка роботи на плагіат після доопрацювання



 

344

104

1

1

10

1

завжди опрацьовую 
доступні матеріали, …

в окремих випадках 
опрацьовую доступні …

копіюю текст з Інтернету 
та використовую його як …

перефразовую чужий 
текст власними словами …

використовую чужі тексти 
дослівно, але посилаюся …

частково здійснюю 
переклад текстів з …

0 100 200 300 400

Виберіть ресурси та процедури, які Ви особисто 
використовуєте у процесі написання робіт? 

завжди опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням джерела

в окремих випадках опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із 
зазначенням джерела

копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на джерела

перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела

використовую чужі тексти дослівно, але посилаюся на інше джерело

частково здійснюю переклад текстів з іноземної мови на українську без зазначення 
джерела



274 Автомобільний транспорт 

Результати анкетування щодо політики академічної доброчесності 

 

 

 

 

91%

9%

Чи відоме Вам поняття «академічна доброчесність»?

так ні

89%

11%

Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, 
які регулюють політику дотримання академічної 

доброчесності в університеті?

так ні



 

 

 

 

85%

5%

4%
4% 2%

Які види порушень академічної доброчесності Вам 
відомі (оберіть із переліку)?

списування

академічний плагіат

жоден із видів порушень мені не відомий

самоплагіат

необ’єктивне оцінювання

корупція

конфлікт інтересів

хабарництво

фальсифікація

усі види порушень мені відомі

20%

75%

5%

Чи проводяться для Вас ознайомчі заходи в 
університеті щодо процедури дотримання 

принципів академічної доброчесності?

Так, проводяться роз’яснювально-виховні заходи щодо дотримання академічної 
доброчесності;

Так, поняття академічної доброчесності роз’яснюється викладачами під час 
проведення навчальних занять;

Про проведення заходів мені не відомо



 

 

 

86%

2% 12%

Чи відомо Вам про використання в університеті 
програмного забезпечення для автоматичного 

виявлення плагіату у студентських роботах?

так ні частково

14%

77%

5%

2%
2%

Які заходи використовуються 
університетом при виявленні плагіату у студентських 

роботах: 

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після 
доопрацювання

така робота не зараховується

студент не допускається до захисту

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди про дотримання академічної 
доброчесності

пропонується часткове доопрацювання роботи

повторна перевірка роботи на плагіат після доопрацювання

змінюється тема роботи



 

 

66%

18%

3%
2%

11%

0%

Виберіть ресурси та процедури, які Ви особисто 
використовуєте у процесі написання робіт? 

завжди опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням джерела

в окремих випадках опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із 
зазначенням джерела

копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на 
джерела

перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела

використовую чужі тексти дослівно, але посилаюся на інше джерело

частково здійснюю переклад текстів з іноземної мови на українську без зазначення 
джерела



275 Транспортні технології 

Результати анкетування щодо політики академічної доброчесності 

 

 

 

98%

2%

Чи відоме Вам поняття «академічна доброчесність»?

так ні

96%

4%

Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, 
які регулюють політику дотримання академічної 

доброчесності в університеті?

так ні



 

 

 

93%

6%

1%

Які види порушень академічної доброчесності Вам 
відомі (оберіть із переліку)?

списування

академічний плагіат

жоден із видів порушень мені не відомий

самоплагіат

необ’єктивне оцінювання

корупція

конфлікт інтересів

хабарництво

фальсифікація

усі види порушень мені відомі

15%

85%

0%

Чи проводяться для Вас ознайомчі заходи в 
університеті щодо процедури дотримання 

принципів академічної доброчесності?

Так, проводяться роз’яснювально-виховні заходи щодо дотримання академічної 
доброчесності;

Так, поняття академічної доброчесності роз’яснюється викладачами під час 
проведення навчальних занять;

Про проведення заходів мені не відомо



 

 

 

89%

1%
10%

Чи відомо Вам про використання в університеті 
програмного забезпечення для автоматичного 

виявлення плагіату у студентських роботах?

так ні частково

12%

87%

1%

Які заходи використовуються університетом при 
виявленні плагіату у студентських роботах: 

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після 
доопрацювання
така робота не зараховується

студент не допускається до захисту

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди про дотримання академічної 
доброчесності
пропонується часткове доопрацювання роботи

повторна перевірка роботи на плагіат після доопрацювання

Змінюється тема роботи



 
 

78%

21%

1%

Виберіть ресурси та процедури, які Ви особисто 
використовуєте у процесі написання робіт? 

завжди опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням джерела

в окремих випадках опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із 
зазначенням джерела

копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на 
джерела

перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела

використовую чужі тексти дослівно, але посилаюся на інше джерело

частково здійснюю переклад текстів з іноземної мови на українську без зазначення 
джерела



051 Економіка 

Результати анкетування щодо політики академічної доброчесності 

 

 

 

100%

Чи відоме Вам поняття «академічна доброчесність»?

так ні

100%

Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, 
які регулюють політику дотримання академічної 

доброчесності в університеті?

так ні



 

 

 

14%

14%

0%

5%

5%9%
5%

10%

14%

24%

Які види порушень академічної доброчесності Вам 
відомі (оберіть із переліку)?

списування

академічний плагіат

жоден із видів порушень мені не відомий

самоплагіат

необ’єктивне оцінювання

корупція

конфлікт інтересів 

хабарництво

фальсифікація

усі види порушень мені відомі

29%

71%

0%

Чи проводяться для Вас ознайомчі заходи в 
університеті щодо процедури дотримання 

принципів академічної доброчесності?

Так, проводяться роз’яснювально-виховні заходи щодо дотримання академічної 
доброчесності;

Так, поняття академічної доброчесності роз’яснюється викладачами під час 
проведення навчальних занять;

Про проведення заходів мені не відомо



 

 

 

71%

29%

0%

Чи відомо Вам про використання в університеті 
програмного забезпечення для автоматичного 

виявлення плагіату у студентських роботах?

так ні частково

12%

41%

6%

35%

0%
0%

6%

Які заходи використовуються 
університетом при виявленні плагіату у студентських 

роботах: 

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після 
доопрацювання
така робота не зараховується 

студент не допускається до захисту

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди про дотримання академічної 
доброчесності
пропонується часткове доопрацювання роботи

повторна перевірка роботи на плагіат після доопрацювання

змінюється тема роботи



 

70%

20%

0%
10%

0% 0%

Виберіть ресурси та процедури, які Ви особисто 
використовуєте у процесі написання робіт? 

завжди опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням джерела 

в окремих випадках опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із 
зазначенням джерела

копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на 
джерела

перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела

використовую чужі тексти дослівно, але посилаюся на інше джерело

частково здійснюю переклад текстів з іноземної мови на українську без зазначення 
джерела

завжди опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням джерела, 
перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела



071 Облік і оподаткування 

Результати анкетування щодо політики академічної доброчесності 

 

 

 

 

100%

Чи відоме Вам поняття «академічна доброчесність»?

так ні

92%

8%

Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, 
які регулюють політику дотримання академічної 

доброчесності в університеті?

так ні



 

 

19%

19%

6%
6%12%

6%0%

19%

13%

Які види порушень академічної доброчесності Вам 
відомі (оберіть із переліку)?

списування

академічний плагіат

жоден із видів порушень мені не відомий

самоплагіат

необ’єктивне оцінювання

корупція

конфлікт інтересів

хабарництво

фальсифікація

усі види порушень мені відомі

83%

17%

0%

Чи проводяться для Вас ознайомчі заходи в 
університеті щодо процедури дотримання 

принципів академічної доброчесності?

Так, проводяться роз’яснювально-виховні заходи щодо дотримання академічної 
доброчесності;

Так, поняття академічної доброчесності роз’яснюється викладачами під час 
проведення навчальних занять;

Про проведення заходів мені не відомо



 

 

 

67%

16%

17%

Чи відомо Вам про використання в університеті 
програмного забезпечення для автоматичного 

виявлення плагіату у студентських роботах?

так ні частково

10%

32%

32%

21%

5%

0% 0%

Які заходи використовуються університетом при 
виявленні плагіату у студентських роботах: 

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після 
доопрацювання 
така робота не зараховується

студент не допускається до захисту

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди про дотримання академічної 
доброчесності
пропонується часткове доопрацювання роботи

повторна перевірка роботи на плагіат після доопрацювання

змінюється тема роботи



 

77%

15%

0%
0%

0%

8%

Виберіть ресурси та процедури, які Ви особисто 
використовуєте у процесі написання робіт? 

завжди опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням джерела

в окремих випадках опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із 
зазначенням джерела

копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на 
джерела

перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела

використовую чужі тексти дослівно, але посилаюся на інше джерело

частково здійснюю переклад текстів з іноземної мови на українську без зазначення 
джерела



072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 Результати анкетування щодо політики академічної доброчесності 

 

 

 

 

100%

0%

Чи відоме Вам поняття «академічна доброчесність»?

так ні

87%

13%

Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, 
які регулюють політику дотримання академічної 

доброчесності в університеті?

так ні



 

 

  

21%

17%

7%
10%

3%

7%

7%
0%

7%

21%

Які види порушень академічної доброчесності Вам 
відомі (оберіть із переліку)?

списування

академічний плагіат  

жоден із видів порушень мені не відомий

самоплагіат

необ’єктивне оцінювання

корупція

конфлікт інтересів

хабарництво

фальсифікація

усі види порушень мені відомі

53%

47%

Чи проводяться для Вас ознайомчі заходи в 
університеті щодо процедури дотримання 

принципів академічної доброчесності?

Так, проводяться роз’яснювально-виховні заходи щодо дотримання академічної 
доброчесності;
Так, поняття академічної доброчесності роз’яснюється викладачами під час 
проведення навчальних занять;
Про проведення заходів мені не відомо



 

 

 

73%

0%

27%

Чи відомо Вам про використання в університеті 
програмного забезпечення для автоматичного 

виявлення плагіату у студентських роботах?

так ні частково

31%

23%

4%

19%

19%

0%

4%

Які заходи використовуються 
університетом при виявленні плагіату у студентських 

роботах: 

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після 
доопрацювання

така робота не зараховується 

студент не допускається до захисту

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди про дотримання академічної 
доброчесності

пропонується часткове доопрацювання роботи

повторна перевірка роботи на плагіат після доопрацювання

змінюється тема роботи



 

48%

22%

4%

4%

4%

18%

Виберіть ресурси та процедури, які Ви особисто 
використовуєте у процесі написання робіт? 

завжди опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням джерела

в окремих випадках опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із 
зазначенням джерела

копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на 
джерела

перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела

використовую чужі тексти дослівно, але посилаюся на інше джерело

частково здійснюю переклад текстів з іноземної мови на українську без зазначення 
джерела



073 Менеджмент 

Результати анкетування щодо політики академічної доброчесності 

 

 

 

 

93%

7%

Чи відоме Вам поняття «академічна доброчесність»?

так ні

93%

7%

Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, 
які регулюють політику дотримання академічної 

доброчесності в університеті?

так ні



 

 

17%

17%

12%
6%

12%

6%

14%

10%

6%

Які види порушень академічної доброчесності Вам 
відомі (оберіть із переліку)?

списування

академічний плагіат

жоден із видів порушень мені не відомий

самоплагіат

необ’єктивне оцінювання

корупція

конфлікт інтересів

хабарництво

фальсифікація

усі види порушень мені відомі

43%

50%

7%

Чи проводяться для Вас ознайомчі заходи в 
університеті щодо процедури дотримання 

принципів академічної доброчесності?

Так, проводяться роз’яснювально-виховні заходи щодо дотримання академічної 
доброчесності;

Так, поняття академічної доброчесності роз’яснюється викладачами під час 
проведення навчальних занять;

Про проведення заходів мені не відомо



 

 

 

71%

0%

29%

Чи відомо Вам про використання в університеті 
програмного забезпечення для автоматичного 

виявлення плагіату у студентських роботах?

так ні частково

21%

28%

3%

15%

6%

21%

6%

Які заходи використовуються університетом при 
виявленні плагіату у студентських роботах: 

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після 
доопрацювання
така робота не зараховується

студент не допускається до захисту

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди про дотримання академічної 
доброчесності
пропонується часткове доопрацювання роботи

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після 
доопрацювання



 

41%

28%

3%

14%

7%
7%

Виберіть ресурси та процедури, які Ви особисто 
використовуєте у процесі написання робіт? 

завжди опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням джерела 

в окремих випадках опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із 
зазначенням джерела  

копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на 
джерела

перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела 

використовую чужі тексти дослівно, але посилаюся на інше джерело

частково здійснюю переклад текстів з іноземної мови на українську без зазначення 
джерела



076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Результати анкетування щодо політики академічної доброчесності 

 

 

 

 

 

86%

14%

Чи відоме Вам поняття «академічна доброчесність»?

так ні

86%

14%

Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, 
які регулюють політику дотримання академічної 

доброчесності в університеті?

так ні



 

5%

11%

11%

5%

6%

17%
6%

17%

11%

11%

Які види порушень академічної доброчесності Вам 
відомі (оберіть із переліку)?

списування

академічний плагіат

жоден із видів порушень мені не відомий

самоплагіат 

необ’єктивне оцінювання 

корупція

конфлікт інтересів

хабарництво

фальсифікація

усі види порушень мені відомі



 

 

 

 

29%

71%

0%

Чи проводяться для Вас ознайомчі заходи в 
університеті щодо процедури дотримання 

принципів академічної доброчесності?

Так, проводяться роз’яснювально-виховні заходи щодо дотримання академічної 
доброчесності;

Так, поняття академічної доброчесності роз’яснюється викладачами під час 
проведення навчальних занять;

Про проведення заходів мені не відомо

57%

14%

29%

Чи відомо Вам про використання в університеті 
програмного забезпечення для автоматичного 

виявлення плагіату у студентських роботах?

так ні частково



 

 

 

27%

0%
9%

37%

27%

0% 0%

Які заходи використовуються університетом при 
виявленні плагіату у студентських роботах: 

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після 
доопрацювання 
така робота не зараховується

студент не допускається до захисту

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди про дотримання академічної 
доброчесності
пропонується часткове доопрацювання роботи 

повторна перевірка роботи на плагіат після доопрацювання

50%

42%

8%

0% 0% 0%

Виберіть ресурси та процедури, які Ви особисто 
використовуєте у процесі написання робіт? 

завжди опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням джерела 

в окремих випадках опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із 
зазначенням джерела 
копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на 
джерела
перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела

використовую чужі тексти дослівно, але посилаюся на інше джерело

частково здійснюю переклад текстів з іноземної мови на українську без зазначення 
джерела



281 Публічне управління та адміністрування 

Результати анкетування щодо політики академічної доброчесності 

 

 

 

 

100%

0%

Чи відоме Вам поняття «академічна доброчесність»?

так ні

75%

25%

Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, 
які регулюють політику дотримання академічної 

доброчесності в університеті?

так ні



 

25%

12%

0%

0%

0%

13%

0%

25%

0%

25%

Які види порушень академічної доброчесності Вам 
відомі (оберіть із переліку)?

списування

академічний плагіат

жоден із видів порушень мені не відомий

самоплагіат

необ’єктивне оцінювання

корупція

конфлікт інтересів

хабарництво

фальсифікація

усі види порушень мені відомі



 

 

 

 

75%

25%

0%

Чи проводяться для Вас ознайомчі заходи в 
університеті щодо процедури дотримання 

принципів академічної доброчесності?

Так, проводяться роз’яснювально-виховні заходи щодо дотримання академічної 
доброчесності;

Так, поняття академічної доброчесності роз’яснюється викладачами під час 
проведення навчальних занять;

Про проведення заходів мені не відомо

75%

0%

25%

Чи відомо Вам про використання в університеті 
програмного забезпечення для автоматичного 

виявлення плагіату у студентських роботах?

так ні частково



 

 

 

0%

20%

10%

30%

10%

10%

20%

Які заходи використовуються університетом при 
виявленні плагіату у студентських роботах: 

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після 
доопрацювання
така робота не зараховується 

студент не допускається до захисту

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди про дотримання академічної 
доброчесності
пропонується часткове доопрацювання роботи

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після 
доопрацювання 
змінюється тема роботи

100%

Виберіть ресурси та процедури, які Ви особисто 
використовуєте у процесі написання робіт? 

завжди опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням джерела

в окремих випадках опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із 
зазначенням джерела
копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на 
джерела
перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела

використовую чужі тексти дослівно, але посилаюся на інше джерело

частково здійснюю переклад текстів з іноземної мови на українську без зазначення 
джерела



181 Харчові технології 

Результати анкетування щодо політики академічної доброчесності 

 

 

 

 

97%

3%

Чи відоме Вам поняття «академічна доброчесність»?

так ні

97%

3%

Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, 
які регулюють політику дотримання академічної 

доброчесності в університеті?

так ні



 

 

 

92%

5%

3%

Які види порушень академічної доброчесності Вам 
відомі (оберіть із переліку)?

списування

академічний плагіат

жоден із видів порушень мені не відомий

самоплагіат

необ’єктивне оцінювання

корупція

конфлікт інтересів

хабарництво

фальсифікація

усі види порушень мені відомі

17%

83%

Чи проводяться для Вас ознайомчі заходи в 
університеті щодо процедури дотримання 

принципів академічної доброчесності?

Так, проводяться роз’яснювально-виховні заходи щодо дотримання академічної 
доброчесності;

Так, поняття академічної доброчесності роз’яснюється викладачами під час 
проведення навчальних занять;

Про проведення заходів мені не відомо



 

 

 

97%

3%0%

Чи відомо Вам про використання в університеті 
програмного забезпечення для автоматичного 

виявлення плагіату у студентських роботах?

так ні частково

12%

88%

Які заходи використовуються університетом при 
виявленні плагіату у студентських роботах: 

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після 
доопрацювання

така робота не зараховується

студент не допускається до захисту

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди про дотримання академічної 
доброчесності

пропонується часткове доопрацювання роботи

повторна перевірка роботи на плагіат після доопрацювання

змінюється тема роботи



 

75%

25%

Виберіть ресурси та процедури, які Ви особисто 
використовуєте у процесі написання робіт? 

завжди опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням джерела

в окремих випадках опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із 
зазначенням джерела

копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на 
джерела

перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела

використовую чужі тексти дослівно, але посилаюся на інше джерело

частково здійснюю переклад текстів з іноземної мови на українську без зазначення 
джерела



204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

Результати анкетування щодо політики академічної доброчесності 

 

 

 

 

97%

3%

Чи відоме Вам поняття «академічна доброчесність»?

так ні

97%

3%

Чи ознайомлені Ви з нормативними документами, 
які регулюють політику дотримання академічної 

доброчесності в університеті?

так ні



 

 

 

94%

5% 1%

Які види порушень академічної доброчесності Вам 
відомі (оберіть із переліку)?

списування

академічний плагіат 

жоден із видів порушень мені не відомий

самоплагіат

необ’єктивне оцінювання

корупція

конфлікт інтересів

хабарництво

фальсифікація

усі види порушень мені відомі

16%

83%

1%

Чи проводяться для Вас ознайомчі заходи в 
університеті щодо процедури дотримання 

принципів академічної доброчесності?

Так, проводяться роз’яснювально-виховні заходи щодо дотримання академічної 
доброчесності;

Так, поняття академічної доброчесності роз’яснюється викладачами під час 
проведення навчальних занять;

Про проведення заходів мені не відомо



 

 

 

88%

1%
11%

Чи відомо Вам про використання в університеті 
програмного забезпечення для автоматичного 

виявлення плагіату у студентських роботах?

так ні частково

16%

80%

4%

Які заходи використовуються університетом при 
виявленні плагіату у студентських роботах: 

здійснюється вибіркова, повторна перевірка роботи на плагіат після 
доопрацювання
така робота не зараховується

студент не допускається до захисту

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди про дотримання академічної 
доброчесності
пропонується часткове доопрацювання роботи

повторна перевірка роботи на плагіат після доопрацювання



 

70%

27%

3%

Виберіть ресурси та процедури, які Ви особисто 
використовуєте у процесі написання робіт? 

завжди опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із зазначенням джерела

в окремих випадках опрацьовую доступні матеріали, аналізую, цитую із 
зазначенням джерела

копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на 
джерела

перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела

використовую чужі тексти дослівно, але посилаюся на інше джерело

частково здійснюю переклад текстів з іноземної мови на українську без зазначення 
джерела
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