
АКАДЕМІЧНА
ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Результати онлайн-опитування студентів та 

співробітників КПІ ім.Ігоря Сікорського 



Інформація щодо опитування

Онлайн-опитування проводилось за анкетою складеною фахівцями

НДЦ ПС «Соціоплюс» КПІ ім. Ігоря Сікорського за допомогою сервісу Google Forms.

Всього у опитуванні взяли участь 907 респондентів.

Тривалість опитування: лютий- травень 2018 року



Наскільки Вам відомо про наступні складові політики 
КПІ ім. Ігоря Сікорського в дотриманні принципів та правил 

академічної доброчесності?

70.8

77.2

56.2

10.1

29.2

22.8

43.8

89.9

Всезагальне ознайомлення з принципами та 

положеннями «Кодексу честі»

Перевірка студентських академічних текстів 

(курсових, дипломних, магістерських тощо) на 

плагіат

Перевірка академічних текстів науково-

педагогічних працівників (дисертації, 

монографії, підручники тощо.) на плагіат

Впровадження в університеті 

загальнообов’язкової дисципліни «Основи 

академічного письма»

Не відомо Відомо



Чи вважаєте Ви доцільним перевірку 
академічних текстів на плагіат?

87.1

12.9

65.8

34.2

Так Ні
НПП Студенти



Наскільки поширені серед Ваших 
однокурсників/колег наступні прояви 

поведінки

23.48

27.67

29.77

29.66

13.12

41.01

37.82

35.17

31.09

20.29

27.01

26.24

26.57

28.00

35.17

8.49

8.27

8.49

11.25

31.42

внесення незначних правок у скопійований матеріал 

(перефразування речень, зміна порядку слів у них тощо) 

та без належного оформлення цитування

представлення суміші власних і запозичених аргументів 

без належного цитування

парафраза – переказ своїми словами чужих думок, ідей 

або тексту; сутність парафрази полягає в заміні слів 

(знаків)

компіляція – створення значного масиву тексту без 

поглибленого вивчення проблеми шляхом копіювання 

тексту

самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) 

власних раніше опублікованих наукових результатів як 

нових

Дуже поширено Швидше поширено Швидше не поширено Взагалі не поширено



Які санкції щодо студентів у разі виявлення і доведення 
плагіату у їх академічних текстах (курсових, дипломних, 

магістерських тощо) Ви вважаєте справедливими?

3.9

6.3

7.6

9.7

39.5

41.1

45

54.1

Відрахування з університету

Оголошення догани

Публічне соромлення

Недопущення до складання іспиту/заліку

Профілактична бесіда

Призначення додаткових завдань

Незарахування роботи

Зниження оцінки



Які санкції щодо науково-педагогічних працівників у 
разі виявлення і доведення плагіату у їх академічних 
текстах (дисертації, монографії, підручники тощо) Ви 

вважаєте справедливими

15

23.2

34.5

46.2

52.8

Звільнення з 

університету

Публічне 

соромлення

Позбавлення 

наукових ступенів, 

вчених звань

Профілактична 

бесіда

Оголошення догани



Вкажіть, будь ласка, Ваш статус в 
КПІ ім. Ігоря Сікорського:

Студент

82.6

Аспірант

1.3

Науково-педагогічний 

працівник

13.0

Адміністративний 

працівник

1.0

Інше

2.1


