ЦЕНТР ЕКСПЕРТИЗИ ТА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
МДПУ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
АНКЕТА
«АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»
Шановний респонденте! З метою запобігання академічного плагіату в освітній
діяльності
Центр експертизи та моніторингу якості освітнього процесу та Центр
соціологічних досліджень МДПУ проводять опитування здобувачів вищої освіти. Опрацювання
результатів анкетування сприятиме покращенню культури доброчесності в студентському
та професорсько-викладацькому середовищі, що забезпечить європейські стандарти освіти в
Університеті. Для нас дуже важливо підтримувати Вас, допомагати, якщо є така
необхідність. Отже, просимо долучитися та щиро відповісти на запропоновані нижче
запитання.

1. Чи розумієте Ви сутність поняття академічна доброчесність»?
1. Так
2. Частково
3. Ні
2. Якщо так, то що саме для вас означає поняття «академічна доброчесність»? (можливі
декілька варіантів)
1. Сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися
учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої)
діяльності
2. Довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень
3. Дотримння законних, прозорих, справедливих, передбачуваних і об’єктивних критеріїв» в
освітній та науковій практиці
4. Повага до автора, авторського тексту, інтелектуального продукту
5. Правильність та коректність цитування авторів
6. Знання стилів оформлення літературних джерел
7. Важко відповісти
3. Що Ви розумієте під поняттям «плагіат»? (можливі декілька варіантів)
1. Ненадання достовірної інформації про авторів певних ідей, текстів, наукових результатів тощо
2. Фабрикація та фальсифікація даних у наукових працях, академічний саботаж;
3. Привласнення наукових ідей, думок, досягнень
4. Академічне шахрайство (використання недозволених матеріалів, під час виконання навчальних
завдань), найпоширенішою формою якого є списування (шпаргалки, сусід, інтернет тощо),
5. Хабарництво в академічній сфері, професорська нечесність (зловживання окремими
представниками професорсько-викладацького складу своїми службовими обов’язками з метою
примусу й тиску на колег чи здобувачів освіти)
6. Ваш варіант______________________
4. В університеті діє Положення «Про запобігання академічного плагіату в освітній
діяльності
Мелітопольського
державного
педагогічного
університету
імені
Б. Хмельницького». Чи знайомі Ви з ним?
1.Так
2. Частково
3. Ні
5. Чи ознайомлені Ви з санкціями за порушення академічної доброчесності відповідно
діючого законодавства (Закон України про «Освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII, стаття 42)?
1.Так
2. Частково
3. Ні

6. Які, на Вашу думку, причини академічної недоброчесності існують в студентському
середовищі? (можливі декілька варіантів)
1. Лінощі
2. Не достатньо обізнані в дисциплінах, які викладаються
3. Порушення принципів академічної взаємодії, корпоративної довіри тощо (зниження
академічних стандартів, етичних норм)
4. Необхiднiсть виконання великого обсягу письмових робіт, які вимагають творчого
підходу
5. Відсутнє покарання за плагіат;
6. Відсутність чітких правил з написання робіт та їх оцінювання;
7. Низький статус письмових робіт
8. Інше_________________________________
7. Чи проводили викладачі (завідувач кафедри, гарант Вашої освітньої програми) оглядові
лекції, консультації з питань дотримання академічної доброчесності?
1. Так
2. Ні
8. Чи знаєте Ви, що на випусковій кафедрі Вашої освітньої програми є відповідальна особа,
яка має повноваження і опікується питаннями академічної доброчесності на кафедрі?
1. Так
2. Ні.
3. Важко відповісти
9. Якщо знаєте, то вкажіть ПІП відповідальної особи_________________
10. Чи перевіряються на Вашій освітній програмі студентські наукові роботи (дипломні,
курсові, наукові статті, тези матеріалів конференції) на наявність плагіату?
1. Так;
2. Ні;
3. Важко відповісти
11. Чи знаєте Ви, що науково-педагогічний працівник, який виявив низький відсоток
оригінальності у творах здобувачів вищої освіти, попереджає про це автора і виносить
рішення про не допуск до захисту та відправку матеріалів на доопрацювання або про видачу
нового варіанту завдання?
1. Так
2. Ні
3. Важко відповісти.
12. На Вашу думку, чи дотримуються студенти нашого університету вимог академічної
доброчесності?
1. Так;
2. Ні;
3. Важко відповісти.
13. Чи перевіряєте Ви самостійно свої дипломні/курсові роботи на унікальність тексту?
1. Так
2. Ні
14.
Якщо
так,
то
якою
саме
програмою
Ви
користуєтеся?
Напишіть______________________________________________________
15. Чи знаєте Ви, що розгляд спірних питань з наукової етики покладаються на Комісію з
питань наукової етики та запобігання академічного плагіату в академічній діяльності
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького?
1. Так
2. Ні
3. Важко відповісти
16.Чи зверталися Ви до цієї комісії за консультацією?
1-Так

2-Ні
ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО СЕБЕ:
17. Ваша стать:
1. Чоловіча
2. Жіноча
18. Ваш факультет:
1. Хіміко-біологічний
2. Інформатики,математики та економіки
3. Природничо-географічничний
4. Філологічний
5. Навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти
19. Ваша ОП___________________________________
20. Рівень вищої освіти
1. Перший (бакалаврський) рівень освіти
2. Другий (магістрський) рівень освіти
3. PhD програма
21. Форма навчання:
1. Контрактна
2. Бюджетна
Дякуємо за співпрацю!

