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Знеособлені  

дані результатів моніторингу науково-педагогічних та педагогічних 

працівників  щодо  визначення  рівня академічної  доброчесності 



Чи знайомі Ви з поняттям академічна доброчесність? 
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Які прояви академічної недоброчесності Ви знаєте? 
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Чи вважаєте Ви доречним перевіряти роботи  

здобувачів вищої освіти на наявність запозичень (плагіату)?  
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Чи ознайомлені Ви із нормативними документами, 

 які діють у Військовому інституті щодо розробки  

та впровадження системи забезпечення академічної доброчесності?  
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Чи перевіряєте Ви свої наукові праці  

(наприклад: наукові статті, тези доповідей, інші праці)  

на запозичення (плагіат)? 
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Перевірка Вами своїх наукових праць  

на запозичення (плагіат) здійснюється з метою: 
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Чи ставали Ви жертвою недоброчесних дій колег  

по відношенню до Вашої наукової праці 

 (Ваші матеріали використовувалися без посилання на Вас, як автора 

праці)? 
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Чи давали Ви згоду дотримуватися  

принципів академічної доброчесності?  
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Чи проводяться для Вас семінари  

(або інші ознайомчі заходи) у Військовому інституті 

 щодо процедури дотримання принципів академічної доброчесності? 
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Позначте заходи, які, на Вашу думку, 

 є найбільш ефективними для протидії академічній недоброчесності: 
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Оберіть ті процедури, які Ви особисто використовуєте  

у процесі написання наукових праць? 
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 Чи зустрічались Ви із академічною недоброчесністю  

у Військовому інституті? 
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Якщо Ви зустрічались із академічною недоброчесністю  

у Військовому інституті, які, на Вашу думку,  

причини її виникнення? 
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?″ 

Питання: ″ зіштовхувались Ви з випадками сексуальних 

домагань з боку викладачів?″ 
  

Чи об’єктивна, на Вашу думку, чинна система оцінювання 

 результатів навчання здобувачів вищої освіти у Військовому 

інституті? 
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Висновки за результатами моніторингу  

науково - педагогічних та педагогічних працівників щодо визначення 

рівня академічної  доброчесності 

 

16 

 

У ході опитування встановлено, що 100 % респондентів надали 

позитивні відповіді стосовно рівня обізнаності щодо процедур 

дотримання академічної доброчесності, її популяризації в 

академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви 

академічної недоброчесності.  

З метою досягнення відповідного рівня обізнаності щодо принципів 

академічної доброчесності викладачами пропонується періодично 

проводити превентивні заходи із здобувачами вищої освіти з метою 

популяризації принципів академічної доброчесності.  

Необхідно здійснювати ознайомлення усіх учасників освітнього 

процесу із нормативними документами, які діють в інституті щодо 

розробки та впровадження системи забезпечення академічної 

доброчесності. Виходячи із цих пропозиції у План-Кадендарі основних 

заходів Військового інституту були сплановані відповідні круглі столи. 
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