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01

03

02

Метод 
дослідження

Кількість

опитаних

Період

опитування

грудень 2022 року –

січень 2023 року

2995

здобувачів

опитування шляхом 

анкетування за допомогою

самозаповнення

опитувального листа

респондентами в сервісі

Google forms



Загальні 
положення



50,62

44,91

4,47

50,20

43,20

2,80

43,75

47,25

5,75

Навчаюся з повною віддачею сил Навчаюся старанно лише час від 

часу

Навчаюся зовсім не старанно

Як у цілому Ви оцінюєте свою старанність у навчанні?

2022 2021 2020



33,82
31,75

46,24

64,17

47,98

45,58

41,14

30,82

14,49

17,30

9,02

3,773,71
5,38

3,61

1,24

У КПІ ім. Ігоря Сікорського я 

отримую якісну освіту

Я задоволений освітньою 

програмою, за якою навчаюсь

Загалом студенти, з якими я 

навчаюсь, дотримуються правил 

академічної доброчесності

Я повністю проінформований про 

принципи академічної 

доброчесності

Наскільки Ви погоджуєтеся з наступними

твердженнями?
Повністю 

погоджуюся

Радше 

погоджуюсь

Радше не 

погоджуюсь

Взагалі не 

погоджуюся



Не маю доступу 

до силабусів

жодної

дисципліни

1,40 %

Маю доступ до 

силабусів

більшості

дисциплін

42,77 %

Маю доступ до 

силабусів тільки

окремих дисциплін

8,21%

Маю доступ до 

усіх силабусів

47,61 %. 

Чи маєте Ви доступ до силабусів?



68,98 68,18

36,59

23,71

8,55

1,40

Завантажую онлайн з матеріалів 

Google classroom або Moodle-

платформи дистанційного 

навчання "Сікорський"

Викладачі надсилають на e-mail 

або через месенджери

Завантажую онлайн з сайту 

кафедри/факультету/інституту

Завантажую онлайн з АІС 

"Електронний кампус"

Не цікавлюсь силабусами 

дисциплін

Ознайомлююсь з паперовою 

версією на кафедрі

З яких джерел Ви, зазвичай, отримуєте силабуси?



1 - взагалі не зрозумілі

1,77%

2

4,67%

3

20,60%

4

47,08%

5 - повністю зрозумілі

25,88%

Оцініть, будь ласка, наскільки зрозумілими

зазвичай є критерії оцінювання письмових робіт із

дисциплін:



Ні

35,43%

Так, але пояснення критеріїв 

не отримав/-ла

13,52%

Так, отримав/-ла вичерпну 

відповідь; 51,05%

Чи доводилося Вам звертатися до викладачів з 

проханням про надання критеріїв оцінювання або більш

вичерпне їх пояснення? 



Чи стикались Ви з випадками необ’єктивного оцінювання
результатів навчання з боку викладачів? 

68,51

31,49

Ні Так



0,93

70,95

28,11

Взагалі не інформують Надають повну інформацію, 

докладно роз’яснюючи

Суто формально інформують про 

вимоги, не роз’яснюючи їх

Як, зазвичай, Вас інформують викладачі щодо вимог
і критеріїв оцінювання кваліфікаційних, 

розрахункових, курсових робіт тощо? 



80,70 76,59

94,76

19,30 23,41

5,24

конфлікт з іншими здобувачами 

освіти

конфлікт з викладачами конфлікт з представниками 

адміністрації (факультету, 

університету)

Чи траплялися з Вами персонально такі конфліктні ситуації

під час навчання в університеті:

НІ

ТАК



Ні

60,20%

Так

39,80%

Назвіть, будь ласка, чи є навчальні дисципліни за якими

Ви є перевантаженими самостійною роботою?



Як би Ви оцінили 
дотримання Вашого 
права на академічну 

свободу під час 
навчання?

Моє право на академічну

свободу швидше не 

дотримується

Моє право на академічну

свободу взагалі не 

дотримується

Важко відповісти

Моє право на академічну

свободу швидше

дотримується

Моє право на академічну

свободу повністю

дотримується

Як відомо, академічна свобода здобувачів освіти реалізується 

завдяки праву здобувати знання відповідно до своїх потреб та 

інтелектуальних запитів, обирати навчальний курс, форми 

навчання, а також вільно висловлювати власну думку в ході занять. 

45,84%

36,96% 5,41%

1,34%

10,45%



Взагалі не 

проводить

9,78%

Постійно

22,04%

Час від часу

68,18%

Як часто Ваша кафедра/факультет проводить 

опитування серед здобувачів з метою оцінки якості

освіти?



88,05

62,67

50,28

44,81

40,17

26,21

10,78

З офіційних Telegram-каналів КПІ ім. Ігоря 

Сікорського

Від одногрупників

Від куратора групи

Від викладачів

З неофіційних Telegram-каналів

Сторінки факультету/інституту, кафедри в 

соціальних мережах (Facebook, Instagram)

Від працівників деканату

З яких джерел Ви найчастіше отримуєте інформацію про 

новини університету та Вашого факультету? (можливо

обрати декілька варіантів)



Обізнаність про складові
політики дотримання
правил академічної

доброчесності



56,93

36,66

5,11
1,30

Повністю 

ознайомлений/на

Швидше 

ознайомлений/на

Швидше не 

ознайомлений/на

Взагалі не 

ознайомлений/на

Оцініть, будь ласка, наскільки Ви ознайомлені з 

політикою академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря

Сікорського? 



87,2

96,3

89,2

50,3

44,7

68,5

12,8

3,7

10,8

49,7

55,3

31,5

89,82

95,36

91,22

66,91

57,30

72,05

10,18

4,64

8,78

33,09

42,70

27,95

Всезагальне ознайомлення з принципами та положеннями «Кодексу 

честі»

Перевірка студентських академічних текстів на плагіат

Перевірка академічних текстів науково-педагогічних працівників на 

плагіат

Впровадження вибіркової дисципліни “Академічна доброчесність”

Впровадження в університеті модулю «Основи академічного письма» 

в рамках дисципліни «Українська мова»

Розміщення академічних текстів у відкритому доступі в електронному 

архіві наукових та освітніх матеріалів (ElAKPI)

Чи відомо Вам про реалізацію таких складових політики

КПІ ім. Ігоря Сікорського в дотриманні принципів і правил 

академічної доброчесності?

відомо2021 не відомо 2021

відомо2022 не відомо 2022

2021 2022



19,37

11,99

16,46

13,16

15,03

51,15

35,79

38,73

34,52

32,95

20,57

28,35

24,91

26,78

24,41

5,38

17,43

14,32

17,96

20,13

3,54

6,44

5,58

7,58

7,48

Вимоги до письмових робіт

Етика та/ або академічна 

доброчесність

Плагіат, списування та інші 

порушення

Санкції за плагіат, списування та інші 

порушення

Правила цитування запозичених 

текстів і правила посилання на 

використану літературу

Як часто впродовж семестру Ви обговорювали з викладачами такі

питання?

Дуже часто

Часто

Рідко

Дуже рідко

Важко 

відповісти



1 - взагалі не доводилось

36,13%

2

31,35%

3

22,64%

4

7,68%

5 -

дуже 

часто

2,20%

ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ЯК ЧАСТО ВАМ ДОВОДИЛОСЯ СТИКАТИСЯ З 

ДУБЛЮВАННЯМ ТЕМ ЗАВДАНЬ НА РІЗНИХ ДИСЦИПЛІНАХ: 



Важко 

відповісти

9,65%

Ні

80,17%

Так

10,18%

Чи доводилося Вам писати однакові роботи для різних
дисциплін? 



28,95

12,55

71,05

87,45

…студентських/аспірантських робіт? …робіт науково-педагогічних працівників?

Чи вважаєте Ви доцільним перевірку на плагіат….

Ні

Так



2,60
3,61

4,87 5,28

7,78

5,64

2,60

7,85

13,96

19,40 20,10

23,64

18,13

9,38

38,86

41,37 41,64

39,20

35,06

38,60
36,56

50,68

41,07

34,09
35,43

33,52

37,63

51,45

видання виконаної іншим 

автором роботи за свою 

без внесення в неї 

жодних змін

дослівне копіювання 

фрагментів тексту (від 

фрази до набору 

речень) без належного 

оформлення цитування

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; 

компіляція – створення 

значного масиву тексту 

без поглибленого 

вивчення проблеми 

самоплагіат –

оприлюднення (частково 

або повністю) власних 

раніше опублікованих 

наукових результатів як 

нових наукових 

результатів

Наскільки поширені серед Ваших однокурсників наступні прояви поведінки під

час виконання робіт: 

Дуже поширені Швидше поширені Швидше не поширені Взагалі не поширені



88,08

89,32

96,69

97,46

7,71

6,54

1,87

1,34

4,21

4,14

1,44

1,20

дискримінаційні ВИСЛОВЛЮВАННЯ (які містять образливі, 

принизливі твердження щодо осіб на підставі статі, 

зовнішності, одягу, сексуальної орієнтації тощо)

утиски (небажана для особи та/або групи осіб ПОВЕДІНКА, 

метою або наслідком якої є приниження їхньої людської 

гідності за певними ознаками або створення стосовно такої 

особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або 

зневажливої атмосфери)

дії сексуального характеру, виражені СЛОВЕСНО (погрози, 

залякування, непристойні зауваження)

дії сексуального характеру, виражені ФІЗИЧНО (доторкання, 

поплескування)

Чи вчинялися в університеті з боку інших осіб

щодо Вас такі прояви поведінки? 

Ні Так, з боку викладачів або представників адміністрації університету Так, з боку інших студентів



Публічне соромлення, виховна
бесіда
7,91%

Важко відповісти
15,09%

Незарахування роботи

47,38% 

Відрахування з університету
2,27%

Які санкції щодо здобувачів освіти у разі виявлення та доведення плагіату у їх 

академічних текстах (курсових, дипломних, магістерських тощо) Ви вважаєте 

справедливими? 

Недопущення до 
складання іспиту/заліку

9,68%

Зниження оцінки

61,07% 



9,52

23,44

18,43

11,85

36,76

Повністю дієвим Радше дієвим Радше не дієвим Взагалі не дієвим Важко 

відповісти/Не 

подавав скарги

Оцініть наскільки, на Вашу думку, дієвим є механізм подачі

скарги щодо незадоволеності освітнім процесом в 

університеті:



82,67

10,18
7,15

62,84

24,61

12,55

Знаю та вмію застосовувати на 

практиці

Знаю, але не вмію 

застосовувати на практиці

Не знаю

Оцініть, будь ласка, рівень володіння Вами такими 

знаннями/навичками, пов’язаними із дотриманням принципів

академічної доброчесності: 

методи інформаційного 

пошуку

способи оформлення 

посилань і цитувань в 

освітніх та наукових 

роботах



61,64

30,55

18,10

16,36

7,85

1,20

2,70

Не мав/не мала конфліктних ситуацій

Вирішував/ла її самостійно

Звертався/лася за допомогою до старости групи чи 

інших студентів

Звертався/лася за допомогою до куратора групи

Звертався/лася за допомогою до керівництва 

факультету/інституту

Звертався/лася за допомогою до 

коменданта/завідувача гуртожитком

Звертався/лася за допомогою до адміністрації 

університету

До кого Ви зверталися щодо розв’язання конфліктної ситуації?



98,23

1,77

Ні Так

Чи доводилось Вам сплачувати

якісь кошти за користування

інфраструктурою університету

(спортивні майданчики, робочі

кімнати, зали бібліотеки тощо)?

99,37

0,63

Ні Так

Вкажіть, будь ласка, чи давали Ви 

кому-небудь з викладачів певну

винагороду за 

складання/перескладання

іспиту/заліку (підвищення оцінки на 

іспиті) під час останньої сесії:



Ні

98,53

Так

1,47

Чи стикались Ви з випадками, коли Ваша 

безпосередня участь у студентському

самоврядуванні ставала причиною 

утисків і дискримінації з боку 

викладачів? 

Ні

94,59

Так

5,41

Чи стикались Ви з випадками

перешкоджання роботі студентських

організацій?


