
Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання 

академічної доброчесності  

в Луганському національному аграрному університеті 

 

В опитуванні взяли участь 320 респондентів -  здобувачів різних освітніх 

програм, курсів та форм навчання. Опитування включало 18 питань, з яких 14 

питань стосувалися безпосередньо дотримання академічної доброчесності. 

Опитування проводилося у березні 2021 року з метою моніторингу рівня 

обізнаності з питань академічної доброчесності здобувачами університету та 

врахуванні результатів і пропозицій здобувачів у плануванні подальшого 

розвитку академічної доброчесності в Університеті. 

Питання 1 

 

Питання 2  

Зазначте освітню програму, за якою Ви навчаєтесь: 

320 ответов 

 

Ветеринарна медицина 

Маркетинг 

Менеджмент 

Менеджмент 

Екологія 

073 Менеджмент 

Будівництво та цивільна інженерія 

Ветеринарна медицина 

211 Ветеринарна медицина 

Облік і оподаткування 

менеджмент 

Економіка 

Не знаю 



екологія 

ветеринарна медицина 

Вет медицина 

Харчові технології 

Харчові технології 

Фінанси, банківська справа і страхування 

076 

Фінанси та банківська справа 

- 

Денна 

Так 

Не знаю 

Болонського 

Донбас Україна 

Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва 

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

204 

Магістр 

. 

Бакаловрат 

Ветеренарна медецына 

ТВППТ 

Финансы 

Фінанси, банківська справа, та страхування 

071 облік і оподаткування 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Бакалавр 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Экономика 

____ 

Фінанси, банківська справа, страхування 

Фінанси 

Облік та оподаткування 

мн 

Вища 

Маркетинг 

Фінанси та кредит 

211 Ветеринарна медицина 

экология 

Ветмедицина 

Ветеринарна медицина (після коледжу) 

Середня 

211 Ветеринарна Медицина 

.... 

Бакалавр за скороченим терміном 



181 Харчові технології 

Магистр, очная форма. 

211 ветеринарна медицина 

Ветеринар 

ОП ЕКологія 

Ветеренарна медицина 

денна 

211 ветеринарна медицина 

Ветеринарный врач 

Ветеринарна медицина ,біологіних і харчових технологій 

? 

Ленина то 

Ветеринарная медицина 

Факультет ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій 

Факультет ветеринарної медицини біологічних і харчових технологій 

211 Ветеринарна медицина 

Ветеринара медицина 

Ветеринара медицина 

дистанційно 

Харьков 

освітньо-професійна 

Харчові техногогії 

204 

Технології виробництва та переробки продуктів тваринництва 

ЕКО 

Технология производства продукции 

Международная сертификация и стандартизация 

133 

Технология переработки продукции животноводства 

ветеринарія 

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 

агрономія 

073 

101 Екологія; 073 Менеджмент 

Будівництво та цивільна інженерія 

Денна 

Підприємництво 

Экономист 

"Фвнанси, банківська справа та страхування" 

Фінанси,банківська справа та страхування 

Фінанси, Банківська справа, Страхування 

075 Маркетинг 

 

Питання 3 



 

Питання 4 

 

Питання 5 

 



Питання 6 

 

Питання 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



Питання 8 

 

Питання 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Питання 10 

 

Питання 11 

Зазначте основну причину, через яку Ви вдавалися до порушення академічної 

доброчесності (якщо таке було) під час навчання в Університеті. 

87 ответов 

- 

Не було 

Такого не було 

Не знаю 

не було 

Не было 

Не вдавалася 

Не вдавалась до порушень 

не вдавався 

Такого не було. 

Не було 

Ні 

Не знаю 

нет 

Брак часу 

інколи не маю часу 

не успел подготовится 

Немае 

Для отримання високих балів 

Бракує часу 

Не було. 

? 

Інколи бракує власних знань. 



Коли не достатньо часу для виконання роботи через не рівномірний розклад 

занять 

Текст до презентацій брала з інтернету, але обов'язково залишала посилання 

на оригінал 

Не вистачило часу для того,щоб вивчити добре матеріал.. 

Нет 

Використовувались запозичення через брак часу 

Не зустрiчав. 

не доводилось 

:) 

причин не було 

Важкі завдання 

небуло 

не доводилося 

текстові запозичення 

а що таке академічна доброчесність? 

що таке академічна доброчесність? 

Не було такого 

Не вдавався 

Екзамен 

Таке не було 

брак часу і знань 

Такого не було 

Жодного разу не вдавалась до порушення. 

Немає 

Не вдавалася до порушення академічної доброчесності 

Важко відповісти 

Неделал 

Нет книг 
 

Питання 12 

 



Питання 13 

 

Питання 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Питання 15 

 

Питання 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Питання 17 

 

Питання 18 

Які заходи, на Вашу думку, слід проводити Університету для популяризації принципів 

академічної доброчесності серед здобувачів? 

101 ответ 

Не знаю 

Важко відповісти 

Збори 

Опрос 

- 

Тренінги, лекції та відеоролики 

А? 

Меньше проводити опитуваннь. Дякую 

Не знаю 

Ідівідуалні завдання 

Тренінги 

Всі заходи проводяться в університеті 

Лекция Карпицкого была крутой! 

На лекции иногда сложно попасть из-за пар, хотелось бы видеолекцию 

А ви ніколи не списували? :) 

все и так есть, не нужно что0то еще 

Я не знаю відповідні на це питання 

Семінари 

Своїм прикладом. Якщо адміністрація та викладачі університету будуть 

відповідально ставитись до своєї роботи та якісно і вчасно її виконувати, то 

здобувачі освіти будуть це відчувати і будуть відплачувати якісною роботою 

також. 

бесіди, спілкування, лекції 



надавати практику, теорія теорією, а за допомогою практики можна 

полюбити поофессію свою 

Якісь збори 

Заходи спрямовані на інформування знань принципів академічної 

доброчесності, такі я збори в онлайн режимі, та консультації. 

У нас в університеті кожний здобувачь знає принципи академічної 

доброчесності 

? 

Проводити різні тренінги, онлайн заходи, більше спілкуватися зі студентами. 

Можливо, проводити із здобувачами відповідні дискусії щодо цієї теми. 

Важливо якимось чином донести до студентів, що це є реальною проблемою, 

з якою треба боротися. 

Все ті ж 

На мою думку завжди будуть ті люди , які списують ,займаються 

самоплагіатом і т.д., Меня здається що краще проводити інформативні 

презинтації щодо академічної доброчестності, пояснювати які будуть 

наслідки,якщо студенти будуть це робити, але все залежить від самого 

студента . 

Дискусії 

Нету 

Проводи збори; на офіційному сайті виставляти пости на тему академічної 

доброчесності за для того, щоб студенти були проінформовані. 

Тренінги, дискусії,та інші заходи для популяризації. 

Чесність 

Треба задавати та підіймати простіші для розуміння питання в темах, або ж 

краще роз'яснювати їх, щоб студент сам розумів тему , а не ліз зразу в 

інтернет, коли побачив якийсь складний для розуміння текст. Ннпростіщі 

питання, а простіщі для розуміння. 

Не знаю які заходи?. 

тренінги з правильного використання та вказання першоджерел, розяснення 

наслідків за порушення тих чи інших умов академічної доброчесності 

проводити вводні лекції і приклади про порушення академ доброчесності 

Вони і так проводяться 

Виховну годину з цієї тематики. 

Без понятия 

Відкритий стіл, семінари 

Збори студентів, або бесіди з куратором 

Просто нагадувати студентам принципи академічної доброчесності і 

приводити реальні приклади таких порушень та які наслідки і покарання 

можуть бути від цього 

Проведення дискусій, тренінгів, майстер-класів. 

проводити тренінги від університету 

Ні яких 

Проводити курси в тимс 

:( 



Ознайомлення з комісією, процедурою та наслідками академічної 

доброчесності. 

бесіди з куратором 

в бесідах з куратором 

Проводити тренінги від університету, включати питання на засітаннях 

кафедри 

Конференції 

Зустрічі методиста зі студентами для обговорення теми. 

проходити онлайн курси по академічній доброчесності, або провести захід 

присвячений даній темі в Освітньому кафе 

Академічна відповідальність 

круглі столи, семінари 

Будь-які 

Освітні кафе 

Принципи формування культури університету 

Слід дотримуватись всіх правил. 

Важко відповісти 

Не маю відповіді 

. 

тренінги 

Доведення інформації у креативній подачі замість звичайних лекцій або 

семінарів 

Онлайн встречи 

Информирование, тренинги, 

Я вважаю що для того, щоб популяризувати принципи академічної 

доброчеснності викладачі та студенти маюьб завжди знаходити спільну мову. 

згодом) 

Надавати та акцентувати в університеті як можна більше про академічну 

доброчесність 

проведення дискусій, тренінгів, майстер-класів 

Показувать видео 

заходи 

Тренінги та мастер-класи 

Больше информации, сборы 

На мою думку треба чк умога докладнiше пояснювати здобувчам наслiдки 

такоi поведiнки. 

Тренінги для популяризації академічної доброчесності 


