
РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТА "ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ ОЧИМА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ" 

 

Вкажіть освітню програму, яку Ви оцінюєте:34 відповіді 

 Педагогіка вищої школи 

 Психологія 

 ОП "Педагогіка вищої школи" 

 Управління навчальним закладом 

 Адміністративний менеджмент 

 ОП " Психологія" 

 Педагогіка вищої шкли 

 Курси підвищення кваліфікації 

 викладачів спеціальних дисциплін 

 - 

 СП(ПТ)О 7231.С.19.10–2018 

 Управління навчальним закладом ю 

 Педагогіка вищої школи 

 ОП Педагогіка вищої школи 

 Педагогіка вищої школи 

 Управління навчальним закладом 

 "Управління навчальними закладом" 

 073 

 Дотримання академічної доброчесності очима науково-педагогічних 

працівників 

 ОП "Управління навчальним закладом" 

 ОП "Адміністративний менеджмент" 



 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

Ваші пропозиції до підвищення рівня унікальності у студентських 

роботах34 відповіді 

 Доносити до студентів інформацію щодо важливості формулювання 

власних думок і напрацювань 

 Це має бути цілісна, системна робота керівника роботи, колективу 

 Включати до практичної частини кваліфікаційної роботи чінкий 

опис бази дослідження 

 Проводити роз'яснювальну роботу серед здобувачів стосовно цього 

питання 

 Підвищення доброчесності 

 Писати на китайський мові 

 - 



 Бажано щоб студенти при написанні робіт використовували 

підручники, а не Інтернет 

 Систематичне інформування наукових керівників і здобувачів вищої 

освіти щодо принципів академічної доброчесності 

 Чіткий опис власного розуміння проблеми у теоретичній частині. 

 Систематична активна співпраця здобувачів вищої освіти із 

науковим консультантами 

 Застосування досвіду практичної діяльності 

 Якісна допомога наукового керівника, пропаганда академічної 

доброчесності, розробка чек листів як писати доброчесно, 

проходження он лайн курсів по академічній доброчесності, частіше 

практикування в написанні академічних текстів, організація 

наукового гуртка для студентів 

 У першому семестрі проведення інформаційного заходу для 

здобувачів вищої освіти щодо дотримання принципів академічної 

доброчесності 

 Важливим є цілеспрямоване формування навичок реферування та 

цитування, умінь узагальнювати дані та аналізувати інформацію. 

Можливо, доцільно ввести окремий спецкурс, спрямований на 

формування таких компетентностей. 

 Застосування рерайтингу та додавання власних власних думок. 

 Пояснення студентам сутності поняття "плагіат" і можливих ризиків 

наявності у студентських роботах наявності плагіату. Мотивація до 

проявів самостійної творчості у наукових дослідженнях. 

 При написанні наукових робіт студентам варто віддавати перевагу 

викладанню власних думок та суб'єктивному підходу до вирішення 

наукової проблеми 

 Реакція на студентську ініціативу: якщо студент/ка бажає обрати 

власну тему, яка відповідає основним напрямам досліджень, давати 

можливість здійснювати розробку такої теми. 

 Максимальне проведення просвітницьких заходів з питань 

академічної доброчесності 

 Дотримання студентами принципів академічної доброчесності; 

 орієнтація на якість наукового матеріалу; 

 наявність у ВНЗ свого власного репозитарію; 

 використання потужних програм перевірки на плагіат 

 Намагатися підбирати непопулярні теми для робіт; вивчати всю 

доступну інформацію про проблему 

 Поєднання комплексу інструментів дотримання академічної 

доброчесності (теоретичні, практичні, інформаційні) 

 Популяризація та заохочення індивідуальної освітньої траєкторії 

кожного окремого здобувача вищої освіти 



 Вважаю, що наявний рівень є цілком достатнім. 

 Для підвищення рівня унікальності у студентських роботах 

необхідно підвищувати рівень критичного мислення студентів, а 

також ознайомлювати їх з програмами антиплагіату, що є у 

відкритому доступі для можливостей самоаналізу підготовлених 

робіт. 

 розвивати творче мислення здобувачів освіти 

 розвивати у студентів творче мислення 

 Шляхом осмислення видозміни тексту 

 Висловлювати власні думки, орієнтуючись на практичний досвід 

 Посилити увагу навчанню студентів грамотному і послідовному 

викладенню власних думок, правильному оформленню цитат, 

розвитку умінь узагальнювати та аналізувати наукові праці 

 забезпечення здобувачів освіти можливістю обирати актуальні теми 

із вузькою специфікою 

 поглиблене вивчення методів наукових публікацій, ознайомлення із 

принципами наукової етики та етичними проблемами, які 

з'являються у процесі наукового дослідження 

 заборона програми Юнічек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


