
Результати опитування студентства у 10 
ЗВО-учасниках проекту SAIUP:  

2016 та 2018 роки 



Частка студенток і студентів, які НЕ обрали би вдруге спеціальність, на якій 
зараз навчаються 



*Без студетства з медичних спеціальностей (зокрема без 1 медичного університету) 

Частка студенток і студентів, що відповіли про наявність вибіркових 
дисциплін в університеті 



Студентки і студенти, які 
зазначили, що їм ніколи або 

майже ніколи не зрозуміло, як 
саме викладачі оцінюють 

роботу в межах дисципліни 



Студенти і студентки, які 
зазначили, що викладачі 
ніколи або майже ніколи 
не надають коментарі до 
виконаних ними завдань, 

письмових, курсових, 
дипломних робіт 



Скільки студентів і студенток знають про перевірку на плагіат 
дипломних робіт на факультеті (2018 рік)  

 

 

 



Частка студенток і студентів, які повідомили, що за плагіат у їхньому 
університеті передбачена незадовільна оцінка за предмет 



Скільки студенток і студентів вивчали в межах курсів правила цитування 
запозичених текстів та/або правила посилання на використану літературу 



Студентки й студенти, які 
зазначили, що практика 

купувати готові курсові та 
дипломні роботи на 

їхньому факультеті дуже 
поширена та часто 

трапляється 

 



Скільки студенток і студентів вважають, що купувати готові курсові та 
дипломні роботи — припустимо 



Студентки й студенти, які зазначили, 
що практика домовлятись з 

викладачем або адміністрацією про 
оцінку за послуги або винагороду на 

їхньому факультеті дуже поширена та 
часто трапляється 

 



Скільки студенток і студентів вважають, що домовлятись з викладачем або 
адміністрацією про оцінку за послуги або винагороду — припустимо 

 



Студентки й студенти, які 
зазначили, що практика 

завантажувати готові реферати з 
Інтернету та здавати їх на їхньому 

факультеті дуже поширена та 
часто трапляється  



Скільки студенток і студентів вважають, що завантажувати готові реферати з 
Інтернету та здавати їх — припустимо 



Студентки й студенти, які зазначили, 
що практика списувати з Інтернету 
на проміжних контрольних роботах 

на їхньому факультеті дуже 
поширена та часто трапляється   



Скільки студенток і студентів вважають, що списувати з Інтернету на 
проміжних контрольних роботах — припустимо 



Стан справ на прикладі Університету 3 



Чи є у вашому університеті вибіркові дисципліни?  
Відповіді 2018 та 2016 років 



Як саме студенти у вашому університеті обирають вибіркові дисципліни ? 
2018 рік (множинний вибір) 



Чи перевіряють на плагіат перераховані нижче види письмових робіт?  
2018 рік 



Очікувані санкції за плагіат та існуючі. Відповіді 2018 та 2016 років 
(множинний вибір) 

 



В цілому, чи завжди вам зрозуміло як саме викладачі оцінюють роботу 
студента в межах дисципліни? 2018 рік 

 



Наскільки поширені 
перераховані нижче практики на 

вашому факультеті? 2018 рік 
 



Як ви вважаєте, чому студенти вдаються до плагіату?  
2018 рік (множинний вибір) 

 



Як ви вважаєте, що із переліченого є причинами неякісної підготовки 
деяких студентів у вашому ЗВО? 2018 рік (множинний вибір) 

 


