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За результатами опитування 54% студентів відзначають
можливість опрацювання теоретичного матеріалу на
різних онлайн-платформах, 26% - налагодження та
стимулювання зворотного зв'язку, 16% студентів
забезпечення діалогу та постійної підтримки, лише 4% -

вважають, що переваги відсутні.Роль університету є принципово важливою для більшості опитаних науково-педагогічних працівників у реагуванні

на порушення принципів академічної недоброчесності. Вплив університету на прояви академічної недоброчесності 

формує довіру науково-педагогічних працівників до самої процедури дотримання принципів академічної
доброчесності. Абсолютна більшість опитаних (98%) вважає, що науково-педагогічні працівники повинні нести 

відповідальність за порушення академічної доброчесності. 
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Відповіді респондентів на питання «Що для Вас означає нульова толерантність до академічної недоброчесності?» розподілилися 

так: боротьба з плагіатом та самоплагіатом в навчальному та науковому контенті 107 осіб (65%), публічне осудження та винесення

доган порушникам академічної доброчесності 53 особи (32%), розірвання ректором контрактів на працевлаштування з 

порушниками академічної доброчесності 5 осіб (3%).  
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На думку більшості опитаних науково-педагогічних працівників, найбільш ефективним способом запобігання академічної 

недоброчесності є створеня відповідної нормативної бази в університеті, закупівля та регулярне використання ліцензованого 

програмного забезпечення для перевірки навчального та наукового контенту на плагіат (59%), також 25% науково-педагогічних 

працівників ефективним способом вважають проведення ректоратом та деканатами регулярної просвітницької роботи для 

вирішення цієї проблеми у академічному середовищі, і ще 16% - створення спеціалізованого відділу(комісії) в університеті для 

виявлення та боротьби з проявами академічної недоброчесності. 
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Більшість опитаних респондентів (87%) свідчать про те, що у відповідних внутрішніх

нормативних документах університету повинні бути прописані ті ж самі прояви академічної

недоброчесності, що в усіх загальноприйнятих і визначених чинними нормативними

документами.
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Відповіді респондентів на питання «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?»

розподілилися так: 87% - «так», 12% - «частково».
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При аналізі відповідей на питання стосовно завдання комісії з академічної доброчесності

факультету, більшість науково-педагогічних працівників (69%) вказали: консультація, оцінка,

прийняття рішень про вид відповідальності, що мають бути застосовані до осіб, які порушують

норми академічної доброчесності.
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Висновки і пропозиції 
Результати опитування науково-педагогічних працівників щодо визначення рівня реагування на прояви академічної

недоброчесності та нульової толерантності до академічної недоброчесності в Університеті є  підставою для таких висновків:

 роль Університету є принципово важливою у реагуванні на порушення принципів академічної недоброчесності, тому 

абсолютна більшість опитаних (98%) вважає, що науково-педагогічні працівники повинні нести відповідальність за

порушення академічної доброчесності; 

 59% опитаних науково-педагогічних працівників визначили найважливіший спосіб запобігання проявам академічної

недоброчесності - створення відповідної нормативної бази в Університеті, закупівля та регулярне використання

ліцензованого програмного забезпечення для перевірки навчального та наукового контенту на плагіат;

 більшість опитаних (87%) респондентів вважають, що у відповідних внутрішніх нормативних документах Університету

повинні бути прописані ті ж самі прояви академічної недоброчесності, що в усіх загальноприйнятих і визначених чинними

нормативними документами;

 87% опитаних ознайомлені з процедурою 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.

Створення доброчесного середовища в Університеті є важливою складовою внутрішньої системи забезпечення якості

освітньо-наукової діяльності і потребує постійного вдосконалення. Для поліпшення системи академічної доброчесності в

Університеті визначено такі пропозиції:

 забезпечення обізнаності і розуміння принципів академічної доброчесності та вимог нормативної бази усіма учасниками

освітнього процес;

 вдосконалення процедур застосування сучасних інформаційних технологій боротьби з проявами академічної

недоброчесності, у тому числі ефективного запобігання та виявлення академічного плагіату;

 проведення моніторингу та опитування щодо випадків порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти і

співробітниками Університету.


