
Анкета  

«Академічна доброчесність студента» 

Курс ІІІ;   Кількість респондентів – 10.  

№ 

п/п 
Питання Варіанти відповіді 

Кількість 

відповідей 

1. Чи ознайомлені Ви з документами, що 

містять настанови, стандарти та 

процедуру дотримання академічної 

доброчесності? 

- Так. 10 

2. Чи ознайомлені Ви із видами 

діяльності, які використовуються для 

попередження та у разі скоєння 

порушень академічної доброчесності? 

- Так. 10 

3. Яким чином відбувається перевірка на 

антиплагіат кваліфікаційних робіт? 

- Завантаження до системи 

виявлення текстових збігів, 

ідентичності, звіт подібності. 

10 

4. Чи є норми академічної доброчесності 

Вашою особистісною мотивацією / 

переконанням? 

- Так. 10 

5. Чи були випадки виявлення 

порушення академічної доброчесності 

у Вашому оточені? 

- Ні. 10 

6. Які заходи були вжиті до порушників? - Відсутня відповідь. 10 

 

  

  



Анкета  

«Вирішення конфліктних ситуацій» 

Курс ІІІ;  Кількість респондентів – 10.  

№ 

п/п 
Питання Варіанти відповіді 

Кількість 

відповідей 

1. Чи ознайомлені Ви з процедурою 

вирішення конфліктних ситуацій? 
- Так. 10 

2. Чи були подібні випадки (з Вами, 

одногрупниками) та як вони були 

вирішені? 

- Подібних випадків не було. 

- Так. Переговорами двох 

сторін знайдено причину 

конфлікту і вирішено її. 

9 

 

1 

3. Чи ознайомлені Ви з процедурою 

розгляду скарг, що пов’язані із 

сексуальним домаганням? 

- Так. 

- Ні. 

9 

1 

4. Чи були подібні випадки та як вони 

були вирішені? 
- Подібних випадків не було. 10 

5. Чи ознайомлені Ви із процедурою 

розгляду скарг, пов’язаних із (вікова, 

пасивна, етнічна, гендерна) 

дискримінацією? 

- Не ознайомлені. 

- Ознайомлені. 

 

 

1 

9 

6. Чи були подібні випадки та як вони 

були вирішені? 
- Подібних випадків не було. 10 

7. Чи ознайомлені Ви із процедурою 

розгляду скарг, пов’язаних із 

корупцією? 

- Так. 

- Ні. 

9 

1 

8. Чи були подібні випадки та як вони 

були вирішені? 
- Подібних випадків не було. 10 

9. Ваші пропозиції щодо покращення 

вищезазначених процедур? 

- Пропозиції відсутні. 

 
10 

 

  



Анкета 

«Академічна доброчесність студента» 

Курс ІV; Кількість респондентів – 10.  

№ 

п/п 
Питання Варіанти відповіді 

Кількість 

відповідей 

1. Чи ознайомлені Ви з документами, що 

містять настанови, стандарти та 

процедуру дотримання академічної 

доброчесності? 

- Так. 10 

2. Чи ознайомлені Ви із видами 

діяльності, які використовуються для 

попередження та у разі скоєння 

порушень академічної доброчесності? 

- Так. 10 

3. Яким чином відбувається перевірка на 

антиплагіат кваліфікаційних робіт? 
- Завантаження до системи 

виявлення текстових збігів, 

ідентичності, звіт подібності. 

- Перевірка робіт. 

- Відсутність відповіді. 

 

8 

 

1 

 

1 

4. Чи є норми академічної доброчесності 

Вашою особистісною мотивацією / 

переконанням? 

- Так. 10 

5. Чи були випадки виявлення 

порушення академічної доброчесності 

у Вашому оточені? 

- Ні. 

- Відсутня відповідь. 

9 

1 

6. Які заходи були вжиті до порушників? - Відсутня відповідь. 10 

 

  

  



Анкета  

«Вирішення конфліктних ситуацій» 

Курс ІV;    Кількість респондентів – 10.  

№ 

п/п 
Питання Варіанти відповіді 

Кількість 

відповідей 

1. Чи ознайомлені Ви з процедурою 

вирішення конфліктних ситуацій? 
- Так. 10 

2. Чи були подібні випадки (з Вами, 

одногрупниками) та як вони були 

вирішені? 

- Подібних випадків не було. 10 

3. Чи ознайомлені Ви з процедурою 

розгляду скарг, що пов’язані із 

сексуальним домаганням? 

- Так. 10 

4. Чи були подібні випадки та як вони 

були вирішені? 
- Подібних випадків не було. 10 

5. Чи ознайомлені Ви із процедурою 

розгляду скарг, пов’язаних із (вікова, 

пасивна, етнічна, гендерна) 

дискримінацією? 

- Ознайомлені. 10 

6. Чи були подібні випадки та як вони 

були вирішені? 
- Подібних випадків не було. 10 

7. Чи ознайомлені Ви із процедурою 

розгляду скарг, пов’язаних із 

корупцією? 

- Так. 

- Ні. 

9 

1 

8. Чи були подібні випадки та як вони 

були вирішені? 
- Подібних випадків не було. 10 

9. Ваші пропозиції щодо покращення 

вищезазначених процедур? 

- Пропозиції відсутні. 

- Ми просто повинні діяти і не 

мовчати. 

9 

1 

 


