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Характеристика дослідження: 

 Часові межі: 24 лютого-2 березня 2020 р. 

 Об’єкт дослідження: студенти і викладачі ДДПУ 
імені Івана Франка; 

 Метод дослідження: роздаткове анкетне 
опитування; 

 Обсяг вибірки: 100 викладачів і 330 студентів усіх 
факультетів та інститутів університету;  

     До вибірки увійшли студенти 1-4 курсів першого та 
1-курсів другого рівнів вищої освіти: 

     70,9% - державна форма навчання, 

     29,1% - платна форма навчання. 



Завдання дослідження: 

 З’ясувати труднощі, які виникали у студентів 
під час складання зимової сесії 2019/20 н.р.. 

 Виявити прояви академічної недоброчесності 
у навчальному процесі університету та 
причини недоброчесної поведінки. 

 З’ясувати рівень роз’яснювальної роботи 
щодо недопущення плагіату у студентських 
науково-дослідних роботах. 

 З’ясувати думку викладачів щодо дотримання 
академічної доброчесності в університеті. 



Прояви академічної недоброчесності 
впродовж останнього семестру, % 







Які, на Вашу думку, основні чинники зловживань у 
ЗВО?, % (не більше 3-х варіантів відповідей) 

Викладачі Студенти 

Загальне знецінення моральних норм 41 26,5 

Знецінення самої вищої освіти – студенту 
потрібний лише диплом 

71 43,5 

Недостатня оплата праці викладачів 42 24,1 
Лінощі студентів, небажання вчитися 55 56,8 
Нестача часу в студентів, які працюють 30 44,7 

Відсутність дієвих форм боротьби з цим 
явищем у навчальному процесі (контроль 
за процесом прийняття заліків та іспитів 
тощо) 

13 8,5 

Важко сказати 0 11,2 



 

 За Вашими особистими спостереженнями – 
порівняно з минулою (літньою) сесією, випадків 

зловживань стало більше чи менше?, % 

Студенти 
2018/19 

Студенти 
2019/20 

Викладачі 
2019/20 

Більше 7,4 5,6 1,0 

Без змін 51,2 47,0 37,0 

Менше 
24,0 27,9 50,0 

Не хочу відповідати на 
це запитання 17,4 19,5 12,0 



Чи ведуть викладачі роз’яснювальну роботу зі 
студентами про недопущення плагіату у 

студентських науково-дослідних роботах?, % 



Чи ведуть викладачі роз’яснювальну роботу зі 
студентами про недопущення плагіату у 

студентських науково-дослідних роботах?, % 



Як Ви вважаєте, чи буде мати позитивний вплив на якість 
робіт та недопущення плагіату створення електронного 
архіву (репозитарію) студентських кваліфікаційних робіт?, % 



Як Ви вважаєте, чи буде мати позитивний вплив на якість 
робіт та недопущення плагіату створення електронного 
архіву (репозитарію) студентських кваліфікаційних робіт?, % 



Чи ознайомлені Ви зі змістом Кодексу академічної 
доброчесності  ДДПУ?, % 



Чи враховувалася особисто Ваша думка як студента 
при вирішенні питань, пов’язаних з організацією 

навчального процесу в університеті?, % : 

Так Частково Ні Важко 
відповісти 

При формуванні освітньої 
програми 

38,5 20,6 32,1 8,8 

При складанні 
індивідуальних 
навчальних планів 
студентів 

 

33,8 

 

21,5 

 

36,5 

 

8,2 

При складанні розкладів 
занять 

33,3 18,2 39,6 7,9 

При складанні розкладу 
заліків і екзаменів 

38,2 17,6 36,5 7,6 



Пропозиції викладачів щодо підвищення рівня 
академічної доброчесності в університеті: 

 Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо підвищення 
рівня академічної доброчесності; 

 Мотивувати працю викладача (достойна зарплата);  

 Збільшити кількість курсових робіт для студентів; 

 Менше завантажувати викладачів звітними матеріалами та іншими 
додатковими видами робіт, для вивільнення часу, щоб займатися 
науковою роботою; 

 Забезпечити безкоштовний доступ для викладачів до програми 
«Антиплагіат», для перевірки студентських робіт; 

 Проводити регулярні опитування студентів  після вивчення 
предмету; 

 Впроваджувати здачу підсумкових форм контролю з 
використанням комп’ютерних технологій. 

 


