
МАЛИНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПІД ЧАС 
РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

За результатами опитування студентів

шляхом проведення анкетування



Учасники анкетування -
здобувачі освіти

ОПП «Лісове
господарство»

ОПП 
«Землевпо-

рядкування»

ОПП «Зелене
будівництво та 
садово-паркове
господарство»

ОПП 
«Бухгалтерський

облік»

ОПП 
«Експлуатація та 

ремонт 
обладнання

лісового
комплексу»

ОПП 
«Лісозаготівля

та первинна
оборобка

деревини»

ОПП 
«Обробка
деревини»

Ступінь освіти

Фаховий молодший
бакалавр

Молодший спеціаліст Бакалавр



Питання анкети: «Чи інформують Вас педагогічні
працівники про принципи академічної доброчесності»

За результатами опитування педагочічні
працівники інформують студентів про 

принципи дотримання академічної
доброчесності. З цим погодилось 86,7% 

здобувачів освіти

13,3 % здобувачів освіти
непроінформовані про 
дотримання принципів

академічноїдоброчесності

Проведення тренінгів, семінарів, 
зустрічей щодо популяризації ідеї

академічної доброчесності



ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПІД ЧАС 
РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Питання анкети: «Чи відома Вам сутність
«плагіат» та можливі ризики, які з ним 

пов’язані»

Варіанти відповідей Результати опитування

Так 78,3

Частково 16,7

Ні 15,0

Питання анкети: «Чи Вам відомо про 
використання в коледжі програмного

забезпечення для автоматичного виявлення
плагіату в студентських роботах?»

Рекомендовано розмістити в навчальних кабінетах та 
лабораторіях інформаційні матеріали щодо дотримання

принципів академічної доброчесності



Види студенських робіт, які
в обов’язковому порядку 

повинні пройти перевірку
на плагіат

Курсові
роботи

Дипломні
роботи

Контрольні
роботи

Реферати

ПрезентаціїЗалікові
роботи



Питання анкети: «Здійсніть ранжування заходів, які використовуються
коледжем при виявленні плагіату у студентських роботах» 

Така робота не зараховується

Здійснюється вибіркова, повторна перевірка на плагіат

Це негативно впливає на підсумкову оцінку при захисті

Змінюється тема роботи

Проводиться роз”яснювально-виховна робота

Студент не допускається до захисту

Студент відраховується при виявіленні повторних випадків



Питання анкети:”Виберіть
ресурси та процедури, які Ви 
особисо використовуєте в 
процесі написання робіт»

В результаті опитування:
- здобувачі освіти в переважній більшості

опрацьовують навчальні матеріали та 
аналізують їх;  

- частина студентів копіює текст з інтернету
та використавує його як власний;

- невелика кількість студентів використовує
чужі тексти дослівно та частково здійснює

переклад текстів



Висновки за результатами опитування здобувачів
освіти

Розмістити в навчальних кабінетах та лаборатріях інформаційні матеріали щодо
принципів академічної доброчесності

Проводити тренінги, зустрічі з педагогічними, науково-педагогічними
працівниками,  гарантами програми та здобувачами освіти щодо популяризації

ідеї адемічної доброчесності в закладі освіти

Проходити он-лайн тести з академічної доброчесності педагогічним, науково-
педагогічним працівникам та здобувачам освіти


