
27 ответов

Принимать ответы

Факультет/навчально-науковий інститут (виберіть зі списку):

27 ответов

Спеціальність (виберіть зі списку):

27 ответов

Ступінь вищої освіти (виберіть зі списку):

27 ответов

Рік навчання (виберіть зі списку):

27 ответов

Чи знайомі Ви із поняттям «академічна доброчесність»?

27 ответов

Чи знайомі Ви з поняттям запозичень «плагіат» ?

27 ответов

Чи ознайомлені Ви із нормативними документами, які діють в НМАПО імені П. Л. Шупика
щодо розробки та впровадження системи забезпечення академічної доброчесності?

27 ответов

Як забезпечити ефективну дію цих нормативних документів (щодо розробки та
впровадження системи забезпечення академічної доброчесності) в НМАПО імені П. Л.
Шупика?

27 ответов

Чи є необхідною, на Вашу думку, проведення наукових семінарів щодо процедури
дотримання принципів академічної доброчесності, академічного письма та оцінка
правомірності запозичень в текстах наукових публікацій?

27 ответов

Чи знаєте Ви основні правила цитування наукової інформації?

27 ответов

Чи знаєте Ви, як оформлювати дисертаційну роботу та автереферат за наказом "Про
затвердження Вимог до оформлення дисертації" від 12.01.2017 № 40 (із змінами)?

27 ответов

Оцініть ефективність роботи науковця за h-індексом і кількістю публікацій (*оцініть за
п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – не ефективно, «5» – ефективно):

27 ответов

Чи підтримуєте Ви необхідність розміщення наукових текстів у вільному доступі в
середовищі Інтернет?

27 ответов

Чи відомо Вам про використання в НМАПО імені П. Л. Шупика програмного
забезпечення для автоматичного виявлення плагіату в текстових документах?

27 ответов

Які, на Вашу думку, прояви академічної недоброчесності Ви знаєте?

27 ответов

Які, на Вашу думку, прояви академічної недоброчесності Ви зустрічали в НМАПО імені
П. Л. Шупика?

27 ответов

Оцініть рівень поширеності проявів недоброчесної поведінки при написанні власних
робіт (*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – низький рівень, «5» – високий
рівень):

27 ответов

Оцініть рівень поширеності проявів недоброчесної поведінки серед інших здобувачів
вищої освіти (*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – низький рівень, «5» –
високий рівень):

27 ответов

Які, на Вашу думку, причини спричинення академічної недоброчесності існують в
НМАПО імені П. Л. Шупика?

27 ответов

Оцініть наскільки Ви вважаєте доречним перевіряти на наявність академічного плагіату
наступних текстових документів (*оцініть за п’ятибальною шкалою (1-5), де: «1» – не
обов’язково , «5» – обов’язко):

Оберіть ті процедури, які Ви особисто використовуєте у процесі написання наукових
праць?

27 ответов

Позначте заходи, які, на Вашу думку, є найбільш ефективними для протидії академічній
недоброчесності:

27 ответов

Чи потрібно, на Вашу думку, дотримуватись академічної доброчесності?

27 ответов

Як Ви вважаєте, чи може плагіат негативно впливати на:

27 ответов

Інші пропозиції щодо підвищення рівня академічної доброчесності в НМАПО імені П. Л.
Шупика:

2 ответа

0

нема

Дякуємо за участь в анкетуванні!

Сводка Вопрос Отдельный пользователь

Хірургічний факультет
Терапевтичний факультет
Педіатричний факультет
Медико-профілактичний і
фармацевтичний факультет
Факультет підвищення кваліфікації
викладачів
Інститут сімейної медицини
Інтитут стоматології
Український державний інститут реп…

7,4%

18,5%

18,5%

22,2%
29,6%

Акушерство та гiнекологiя
Анестезіологія та інтенсивна терапія
Внутрiшнi хвороби
Гастроентерологiя
Гематологія та трансфузіологія
Гігієна та професійна патологія
Дитяча хiрургiя
Загальна практика - сiмейна медици…

1/5

7,4%

11,1%

7,4%

14,8%

11,1%

кандидат наук
доктор філософії
доктор наук
Вища
спеціаліст
phd student

14,8%

74,1%

1-й
2-й
3-й
4-й

14,8%

33,3%

37%

14,8%

Так
Ні
Частково

7,4%

92,6%

Так
Ні
Частково

100%

Так
Ні
Частково22,2%

70,4%

Проводити роз’яснювальну роботу
серед здобувачів
Запровадити «Кодекс честі аспіранта
НМАПО імені П. Л. Шупика»
тематичні круглі столи
послать на почту

25,9%

66,7%

Так
Ні

22,2%

77,8%

Так
Ні
Частково25,9%

74,1%
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Ні
Частково

33,3%

66,7%
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85,2%
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Академічний плагіат

Самоплагіат

Фабрикація

Фальсифікація

Списування

Обман

Хабарництво

Необ’єктивне оцінювання

25 (92,6 %)25 (92,6 %)25 (92,6 %)

19 (70,4 %)19 (70,4 %)19 (70,4 %)

13 (48,1 %)13 (48,1 %)13 (48,1 %)
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Необ’єктивне оцінювання
не зустрічала

жодного
не зустрічав
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Не зустрічала
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Масовість освіти

Обмежений доступ до
необхідної інформац…

Відсутність інтересу до тем
наукових ст…

Відсутнє покарання за плагіат

це гіпотетичні причини, я все
ще вірю, …

3 (11,1 %)3 (11,1 %)3 (11,1 %)

4 (14,8 %)4 (14,8 %)4 (14,8 %)
9 (33,3 %)9 (33,3 %)9 (33,3 %)

5 (18,5 %)5 (18,5 %)5 (18,5 %)

6 (22,2 %)6 (22,2 %)6 (22,2 %)
12 (44,4 %)12 (44,4 %)12 (44,4 %)
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Завжди опрацьовую доступні
матеріали, а…

Копіюю текст з Інтернету та
використову…

Частково або повністю подаю
чужі тексти…

Частково здійснюю переклад
текстів з ін…

25 (92,6 %)25 (92,6 %)25 (92,6 %)

4 (14,8 %)4 (14,8 %)4 (14,8 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

1 (3,7 %)1 (3,7 %)1 (3,7 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
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Оцінка за наукову роботу
здобувача не з…

Пропонується часткове
доопрацювання нау…

Проводяться роз’яснювально-
виховні бесі…

Відрахування з Академії

Позбавлення наданих
Академією пільг з о…

Повторне проходження
відповідного освіт…

4 (14,8 %)4 (14,8 %)4 (14,8 %)

19 (70,4 %)19 (70,4 %)19 (70,4 %)

6 (22,2 %)6 (22,2 %)6 (22,2 %)

1 (3,7 %)1 (3,7 %)1 (3,7 %)

1 (3,7 %)1 (3,7 %)1 (3,7 %)

1 (3,7 %)1 (3,7 %)1 (3,7 %)

Так
Ні
Важко відповісти

100%

0 5 10 15 20 25

Престиж освіти, ЗВО

Думка колективу, одногрупників
особисто…

Емоційний стан колективу,
окремих здобу…

23 (85,2 %)23 (85,2 %)23 (85,2 %)

9 (33,3 %)9 (33,3 %)9 (33,3 %)

12 (44,4 %)12 (44,4 %)12 (44,4 %)

АНКЕТА опитування щодо дотримання академічної добро Отправить
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