
Результати опитування щодо дотримання академічної доброчесності

в Чернівецькому медичному фаховому коледжі



90%

6%
4%

Як Ви оцінюєте якість освіти, яку отримуєте в Чернівецькому
медичному фаховому коледжі? 

висока

середня

достатня



88%

6%
6%

Як Ви оцінюєте свою старанність у навчанні?

намагаються навчатись з повною віддачею

навчаються старанно лише час від часу

важко відповісти на дане питання.



89%

8%
3%

Чи знайомі Ви з поняттям «академічна доброчесність?»

так

частково

ні



95%

4%1%

Чи ознайомлені Ви з нормативними документами (Положення
про академічну доброчесність, Кодекс честі коледжанської

спільноти) ?

так

частково

ні



88%

40%

33%
11%

87%

53%

12% 28%

Які Ви знаєте прояви академічної недоброчесності?

академічний плагіат

самоплагіат

фабрикація

фальсифікація

списування

обман 

хабарництво

необ'єктивне оцінювання



80%

20%

10%
7%77%

32%

8%

19%

Які прояви академічної недоброчесності Ви зустрічали під 
час навчання?

академічний плагіат

самоплагіат

фабрикація

фальсифікація

списування

обман 

хабарництво

необ'єктивне оцінювання



45%

33%

17%0%25%
15%

57%

Які, на Вашу думку, причини недотримання академічної 
доброчесності?

відсутність чітких правил з написання робіт

масовість освіти

обмежений доступ до необхідної інформації

порушення принципів академічної взаємодії, 
корпоративної довіри тощо (зниження 
академічних стандартів; деформація 
етичного поля)

повторюваність тем наукових статей

відсутність інтересу до тем наукових статей

відсутнє покарання за плагіат+R[1]C



80%

61%

60%

7%

Позначте заходи, які, на Вашу думку, є найбільш 
ефективними щодо академічної недоброчесності

повторне проходження відповідного 
освітнього компонента освітньої 
програми(повторне вивчення дисципліни)

оцінка за роботу не зараховується

проводяться роз’яснювально-виховні бесіди 
зі здобувачем про дотримання академічної 
доброчесності

відрахування з закладу освіти



92%

6% 2%

Чи потрібно, на Вашу думку, дотримуватись академічної 
доброчесності?

так

ні

важко відвісти



81%

16%

3%

Чи дотримуєтеся Ви вимог академічної доброчесності

так

ні

важко відвісти



Хто Вас заохочує дотримуватись принципів академічної 
доброчесності?

куратор

адміністрація 

викладачі

інше



60%

58%

40%

37%

27%

12%

23% 5%

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 використовують його 
як власний без посилань на джерела

перефразовую чужий текст власними словами без 
посилань на джерела

частково або повністю подаю чужі тексти як 
власні без зазначення авторства

використовую чужі тексти дослівно, але 
посилаюся на інше джерело 

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

перечитую, потім відтворюю самостійно 


