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Характеристика дослідження: 

 Дослідження проведене методом 
роздаткового анкетного опитування; 

 Опитано 489 студентів усіх факультетів 
університету; 

 До вибірки увійшли студенти 2-4 курсів. 



Завдання дослідження: 

 З’ясувати труднощі, які виникали у студентів 
під час складання зимової сесії 2017/18 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. 



Чи отримали Ви стипендію за 
результатами останньої сесії?, % 

 



Як пройшла для Вас зимова сесія?, % 



Труднощі, які виникали у студентів під час складання зимової сесії, % 

2016/17 2017/18 

1. Надто мало часу для підготовки до заліків та іспитів 20,3 27,2 

2. Багато пропусків під час семестру 6,5 8,2 

3. Непрозора та нечітка система оцінювання викладачем 9,1 11,5 

4. Надто велика кількість матеріалу для здачі 34,2 43,4 

5. Несистематична робота під час семестру  10,3 12,8 

6. Недостатній рівень викладання дисциплін 7,1 8,2 

7. Необ’єктивне оцінювання знань 14,8 14,1 

8. Створення умов викладачем для  зловживань 9,0 6,1 

9. Відсутність інформації про поточні оцінки 11,0 6,5 

10. Незрозумілі для мене критерії отримання стипендії 34,8 17,3 

11. Інше (вкажіть) 4,5 8,3 

12. Особливих труднощів не було 15,5 23,9 

13. Важко відповісти 5,2 6,1 



Прояви академічної недоброчесності 
впродовж останнього семестру, % 







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

2016/17 2017/18 

Загальне знецінення моральних норм 18,7 29,4 

Знецінення самої вищої освіти – студенту 
потрібний лише диплом 

30,3 46,4 

Недостатня оплата праці викладачів 20,6 18,2 

Лінощі студентів, небажання вчитися 41,3 55,6 

Нестача часу у студентів, які працюють 31,0 43,8 
Відсутність дієвих форм боротьби з цим 
явищем у навчальному процесі (контроль 
за процесом прийняття заліків та іспитів 
тощо) 

13,5 19,0 

Інше (що саме) 4,5 2,7 

Важко сказати 12,3 10,2 



 

 За Вашими особистими спостереженнями – 
порівняно з минулою (літньою) сесією, 
випадків зловживань стало більше чи 

менше?, % 

2016/17 2017/18 

Більше 23,9 16,2 

Без змін 34,8 55,0 

Менше 16,8 18,4 

Не хочу відповідати на це 

запитання 
24,5 10,4 



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 (репозиторію) 
студентських кваліфікаційних робіт?, %  


