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Характеристики дослідження: 

 Дослідження проведене методом 

роздаткового анкетного опитування; 

 Опитано 450 студентів усіх факультетів 

університету; 

 До вибірки увійшли студенти 1-4 курсів; 

 Інформація опрацьована за допомогою 

програми SPSS 21.0 

 



Завдання дослідження: 

 З’ясувати труднощі, які виникали у студентів 

під час складання зимової сесії 2015/16 н.р.; 

 Виявити думку студентів відносно зловживань 

під час зимової сесії; 

 Виявити ставлення студентів до плагіату та 

ступінь поширення цього явища в освітньому 

процесі університету. 



Як, на Вашу думку, пройшла 

для Вас зимова сесія? 
2015/16 2014/15 

спокійно       24,4 17,0 

спокійно, однак з певними 

труднощами 

40,2 49,7 

досить напружено 24,0 21,6 

дуже напружено та неспокійно 8,6 8,6 

важко відповісти     2,7 2,1 



Факультет 

Характеристика сесії, % 

спокійно 

спокійно, з 

певними 

труднощами 

досить 

напружено 

дуже 

напружено та 

неспокійно 

важко 

відповісти 

ІФМЕ та ІТ 15,1 43,4 30,2 9,4 1,9 

Інститут 

іноземних мов 10,9 30,7 28,3 21,7 2,2 

Інститут 

педагогічної 

освіти 

16,0 46,0 24,0 8,0 6,0 

Соціально-

гуманітарний 

факультет 

13,3 44,4 28,9 13,3 0 

Історичний 

факультет 
43,2 34,1 20,5 2,3 0 

Біологічний 

факультет 
23,7 55,3 15,8 5,3 0 

Факультет 

фізичного 

виховання 

42.4 23,7 23,7 3,4 6,8 

Інститут 

музичного 

мистецтва 

32,1 42,9 14,3 3,6 7,1 

Філологічний 

факультет 
24,4 43,9 22,0 9,8 0,0 



Труднощі студентів під час 

складання зимової сесії 

надто мало часу для підготовки до заліків та іспитів 

 
30,6% 

 
багато пропусків під час семестру 8,0% 

непрозора та нечітка система оцінювання 

викладачем  
10,5 % 

надто велика кількість матеріалу для здачі  54,1% 

несистематична робота під час семестру  9,0 % 

недостатній рівень викладання дисциплін  7,5% 

необ’єктивне оцінювання знань  13,3% 

створення умов викладачем для  зловживань  5,0 % 

відсутність інформації про поточні оцінки  7,8% 



Які, на Вашу думку, основні чинники 

недоброчесності у ВНЗ? 

Загальне знецінення моральних норм 25% 

Знецінення самої вищої освіти – студенту потрібний 

лише диплом                                

45,8% 

Недостатня оплата праці викладачів 25,4% 

Лінощі студентів, небажання вчитися 52,1% 

Нестача часу в студентів, які працюють 24% 

Відсутність дієвих форм боротьби з проявами 

недоброчесності у навчальному процесі 

18,5% 

Інше (що саме) 6,4% 

Важко сказати 0% 



Як ставляться викладачі до 

плагіату у студентських роботах? 



Що з зазначеного Ви 

вважаєте плагіатом?  
Переписування тексту з джерела власними словами без 

посилань на джерело 

23,4% 

Завантаження есе та інших видів робіт з безкоштовних сайтів 

рефератів та використання їх як власних  

41,8% 

Використання чужих текстів (повне або часткове) без вказівки 

на авторство  

47,9% 

Копіювання чужих текстів зі зміною порядку слів у реченні без 

посилання на джерело  

32,1% 

Використання чужих текстів дослівно із посиланням на інше 

джерело (наприклад, використання реферату, а посилання на 

підручник) 

22,5% 

Переклад чужих текстів з іноземної мови на українську та 

використання їх у своїх роботах без вказівки джерела  

14,2% 

Посилання на власні опубліковані праці  4,9% 



Визначте своє ставлення до плагіату  
  Згоден Частково 

згоден 

Не 

згоден 
Плагіат у навчанні студентів - не рідкість, а звичайна практика 

  
36,4 49,4 14,2 

Іноді студенти не вважають плагіатом те, що насправді є 

плагіатом  

  

  

39,2 

  

47,1 

  

13,7 

Плагіат ─ це крадіжка, а красти погано  

  
  

46,2 

  

33,9 

  

19,9 
Використовувати плагіат ─ це нечесно по відношенню до 

своїх однокурсників 

  

  

31,0 

  

36,2 

  

32,8 

Студенти, які використовують плагіат, стають 

некомпетентними фахівцями  

  

  

37,8 

  

36,1 

  

24,1 

Бажання використовувати плагіат виникає, тому що всі 

навколо так роблять 

  

  

26,6 

  

41,4 

  

31,0 

Запозичення не матеріальних цінностей, а всього лише чужих 

слів, ідей не є злочином  

  

  

22,7 

  

38,3 

  

39,0 

Плагіат використовувати можна, бо за це не карають   

18,0 

  

36,8 

  

45,2 



Ставлення до опитувань 

студентів після сесії 


