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ЗВIТ 

за результатами опитування здобувачiв вищоi освiти третього рiвня 

щодо освiтньо-науковоi програми (академiчна доброчеснiсть) 

Галузi знань 08 «Право» 
Спецiальностi 081 «Право» 
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Протягом вересня-жовтня 2020 року на ОНП 081 «Право» Академii" ДПтС 

було проведено анонiмне опитування шляхом заповнення анкет серед 

здобувачiв вищоi освiти третього рiвня вищоi· освiти щодо рiвня дотримання 

академiчно'i доброчесностi. 

Запитання, що ставилися здобувачам: 

1. Чи стикалися Ви з тим, що здобувачi вищо'i освiти ступеня доктора 

фiлософii використовують результати науковоi роботи iнших осiб, 

видаючи ix за своi? 

2. Чи знаете Ви про факти отримання викладачами коштiв, послуг чи 
будь-яких благ за успiшне складання iспитiв, написания дисертацiйних 

робiт та iн.? 

3. Чи стикалися Ви з виявами академiчного плагiату в Академii? 
4. Чи дотримуються в Академii норм законодавства про авторське право 
та сумiжнi права? 

5. Чи виступае адмiнiстрацiя Академii проти виявiв академiчноi 

недоброчесностi? 

6. Чи здiйснюеться контроль у ЗВО за дотриманням академiчноi доброчесностi 
здобувачами освiти? 

7. Чи знаете Ви про факти академiчного шахрайства, академiчного 

плагiату та iнших форм вияву академiчноi недоброчесностi в Академii? 

8. Чи знаете Ви, куди i кому можна повiдомити про факти академiчноi 
недоброчесностi? 

9. Чи можна освiтньо-науковий процес в Академii охарактеризувати 
. . 

«партнерство 1 взаемодопомога, повага та взаемна доВiра, 

вiдповiдальнiсть та демократичнiсть»? 

1 О. Чи стикалися Ви пiд час навчання за цiею освiтньо-науковою 
програмою з проблемами дискримiнацii та сексуальних домагань? 

11. Чи стикалися Ви пiд час навчання за цiею освiтньо-науковою 

програмою з проблемами корупцiйних виявiв? 

Заповнили анкети 50 аспiрантiв рiзних форм та рокiв навчання. 
Опитування показало такi результати: 

Змiст запитання Так Hi 

Чи стикалися Ви з тим, що здобувачi вищоi' (-) (-) (-) (20) (18) (12) 
освiти ступеня доктора фiлософii' 50 
використовують результати науковоi' роботи 

iнших осiб, видаючи i'x за своi'? 
Чи зна€те Ви про факти отримання (-) (-) (-) (20) (18) (12) 
викладачами коштiв, послуг чи будь-яких 50 
благ за успiшне складання iспитiв, написания 

Нема€ 

вiдповiдi 

(-) (-) (-) 

(-) (-) (-) 



дисертацiйних робiт та iн.? 

Чи стикалися Ви з виявами академ1чного 

плагiату в АкадемiУ? 

Чи дотримуються в АкадемiУ норм 

законодавства про авторське право 

та сумiжнi права? 

Чи виступа<:: адмiнiстрацiя Академi1 проти 

виявiв академiчноУ недоброчесностi? 

Чи здiйснюеться контроль у зво за 

дотриманням академiчно1 доброчесностi 

здобувачами освiти? 

Чи знаете Ви про факти академiчного 

шахрайства, академiчного 

плагiату та iнших форм вияву академiчно1 

недоброчесностi в Академi1? 

Чи знаете Ви, куди i кому можна повiдомити 
про факти академiчно1 недоброчесностi? 

Чи можна освiтньо-науковий процес в 

Академi1 охарактеризувати «партнерство 1 

взаемодопомога, повага та взаемна довiра, 

вiдповiдальнiсть та демократичнiсть»? 

Чи стикалися Ви пiд час навчання за цiею 

освiтньо-науковою програмою з проблемами 

дискримiнацi1 та сексуальних домагань? 

Чи стикалися Ви пiд час навчання за цiею 

освiтньо-науковою програмою з проблемами 

корупцiйних виявiв? 

Начальник ад'юнктури (аспiрантури) 

старший лейтенант внутрiшньоi служби 

(-) (-) (-) (20)(18)(11) (-) (-) (1) 
49 1 

(20) (16) (12) (-) (1) (-) (-) (1) (-) 

48 1 1 

(-) (7) ( 1) (20) ( l О) ( 11) (-) (1) (-) 

8 41 1 
(20) (17)(11) (-) (-) (1) (-) (1) (-) 

48 1 1 

(-) (-) (-) (20) (18) (12) (-) (-) (-) 
50 

(16) (14) ( 11) (4) (4) (1) (-) (-) (-) 

41 9 
(20) (16) (12) (-) (1) (-) (-) (1) (-) 

48 1 1 

(-) (-) (-) (20) (18) (12) (-) (-) (-) 
50 

(-) (-) (-) (20) (18) (12) (-) (-) (-) 
50 

ЯнаКРУПКО 


