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Що, на Вашу думку, може означати академічна доброчесність? 

Справедливість 

Без хабарництво 

Чесне вивчення матеріалу 

Не списувати 

Здача всіх нормативів без махлювання 

Не списувати, завжди вказувати джерело, яким користувався під час 

пошуку певної інформації 

Відповідальне виконання студентом всіх його обов'язків. 

Норми поведінки студентів 

Правила порядності, яких повинен дотримуватись студент  

Академічна доброчесність-принцип існування, який забороняє копіювання 

чи використання будь-яких інтелектуальних надбань без посилання на 

автора. А також, ставить за мету відівчити студентів такої пагубної звички, 

як списування. 

Не списувати, користуватися власними знаннями. 

Не списувати, не плагіатити і т.д. 

Справедливість в оцінюванні та навчанні 

Академічна доброчесність це правила, яких людина повинна 

дотримуватися під час створення власних проектів, якщо вона користується 

допоміжною інформацією (зокрема не включати до свого проекту чужі 

роботи без посилання на них). 

Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових досягнень. 

Ввічливість та розуміння студентів та викладачів 

Правила, яких потрібно дотримуватись протягом навчання 



Не копіювати чужу працю 

Академічна доброчесність 

Це загальні етичні правила, яких мають дотримуватися всі учасники 

навчального процесу під час розробки власних проектів чи робіт. 

Чесніг, відповідальність, повага 

Не привласнення чужої інтелектуальної діяльності 

Незнаю 

Певні норми та правила у сфері викладання 

Списування, плагіати, хабарництво 

Позначення у своїх роботах, рефератах джерело використання 

Відповідальне ставлення до процесу навчання як зі сторони студентів, так і 

зі сторони викладачів. 

Принципи учасників освітнього процесу 

проходження контролю знань чесно 

Сумлінне ставлення до своїх обов`язків викладача 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, 

відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; надання достовірної інформації про методики і результати 

досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну 

(науково-педагогічну, творчу) діяльність; контроль за дотриманням 

академічної доброчесності здобувачами освіти; об’єктивне оцінювання 

результатів навчання. 

Самостійне написання чогось, не плагіат 

Етикетні правила,якими мають користуватись учасники освітньої програми 

Чесність та відповідальність 

Цу сукупність певних правил, яких потрібно дотримуватись з метою довіри 

результатів навчання і самого процесу навчання 

Це сукупність правил, якими повинні керуватися люди в освітніх закладах 

Якісність роботи 

На мою думку це може означати лояльність викладачів стосовно студентів 

та достовірність інформації яку вони розголошують. Нажаль вперше чую 

про цей термін, тому стосовно самого визначення можу помилятись.  

Поважати знання інших, не видавати їх за свої, не списувати, плагіат  

Бути яесним у відношенні до навчання 

Не списування, виклад своїх думок, а не плагіат 

Антиплагіат, антишахрайство. Якщо використане джерело, вказати його.  

Справедливість 

не брати хабарі 

Чесність у навчанні перед самим собою 

Чесність 

правила, яких людина повинна дотримуватися під час створення власних 

проектів, якщо вона користується допоміжною інформацією (зокрема не 

включати до свого проекту чужі роботи без посилання на них) 

Совісна робота викладацького колективу 

Не списувати, не обманювати цим самим самих себе 



створення умов для освіти 

Етичні принципи 

Поняття немаю 

Не знаю 

це сукупність етичних принципів та правил, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження 

наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання 

та наукових досягнень. 

Це чесність перш за все, перед собою, тобто, ти не списуєш, не скачуєш 

готові роботи з інтернету, а сам відповідально готуєшся чи не готуєшся, і 

твої оцінки відображають твої знання 

Це самостійне виконання завдань, посилання на джерела інформації 

виконання студентами та викладачами своїх обов‘язків. Коли студенти не 

списують, а викладачі не беруть хабарів 

Бути чесним перед університетом і собою 

Справедливе виставлення оцінок, однакове ставлення до студентів і між 

ними, чесність з боку студента( не списувати, не обманювати) 

правила, яких мають дотримуватись учасники освітнього процесу під час 

навчання з метою забезпечення довіри до результатів навчання 

Плагіат, списування на к.р, на екзамені, тощо. 

Викладач ставиться відповідально до своєї роботи 

Сукупність принципів та правил якими повинні керуватись учасники 

оставітнього процесу задля взаємодовіри 

Це правила,які дотримуються і викладачі і студенти.Здебільшого це 

стосується студентів. 

 

 



 

Якщо так: На якому сайті можна знайти інформацію про нього? 

На сайті факультету 

Pnu  

На сайт Прикарпатського національного університету  

https://ppop.pnu.edu.ua/кодекс-честі/ 

Pnu 

На сайті університету  

pnu.edu 

сайт універу 

На сайті університету 

На сайті університету 

https://ppop.pnu.edu.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1

%81-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96/ 

На офіційному сайті Прикарпацького національного університету   

на сайті університету 

на сайті  ПНУ 

Не чула 

Незнаю  

Офіційний сайт пну 

На сайті університету  

Не знаю  



На сайті університету 

pnu.edu.ua 

Не знаю 

На офіційному сайті прикарпатського університету 

https://ppop.pnu.edu.ua 

Не знаю 

На офіційному сайті ДВНЗ 

На сайті Прикарпатського університету 

 на сайті Прикарпатського національного університету. 

ppop.pnu.edu.ua 

На сайті університету  

це документ 2015 року, розташований на офіц. сайті ПНУ 

https://ppop.pnu.edu.ua/кодекс-честі/ 

На сайті ПНУ 

На сайті університету. 

В рубриці Академічна доброчесність 

"Первинна профспілкова організація працівників " на офіційному сайті 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

На сайті університету 

На сайті університету 

На сайті уніаерситету 

На сайті університету 

На сайті університету 

На сайті університету  

На сайті ПНУ 

pnu.edu 

На сайті Прикарпатського національного університету ім. Васмля Стефаника 

Пну 

https://ppop.pnu.edu.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1

%81-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96/ 



pnu. edu. ua 

pnu.edu.ua 

 

 

 

Якщо так: На якому сайті можна знайти інформацію про нього? 

На сайті фвкультету  

Pnu  

pnu.edu 

сайт факультету 

Сайт ПНУ  

На сайті 

Pnu.if 



На сайті університету 

https://ppop.pnu.edu.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1

%81-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96/ 

На сайті університету 

На офіційному сайті Прикарпацького національного університету   

там же 

Не чула 

Незнаю  

Офіційний сайт ПНУ 

Не знаю 

ПНУ головна сторінка 

pnu.edu.ua 

Не знаю 

Теж на офіційному сайті ПНУ ім.В.Стефаника 

https://pnu.edu.ua 

Не знаю 

На офіційному сайті ДВНЗ 

У рубриці«ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ» 

 на сайті Прикарпатського національного університету. 

pnu.edu.ua 

На сайті університету  

сайт ПНУ, розділ публ. інфо 

https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/ 

На сайті. 

В рубриці Академічна доброчесність 

На офіційному сайті Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника 

Університету  

На сайті університету 

Пну 



На сайті університету 

На сайті університету 

Також на сайті університету  

На сайті ПНУ 

pnu.edu 

На сайті Первинної Профспілкової організації працівників 

На сайті Прикарпатського національного університету ім. Васмля Стефаника 

pnu. edu. ua 

pnu.edu.ua 

 

Якщо так: З якими саме? 

Ні 

списування 

Академічний плагіат, списування  

Поки не бачила фальсифікацію і т.д. 

Плагіат, списування 

Не зустрічалась 

Староста підгрупи завжди списує.  

Не зустрічалися 

Списування 

Списування,плагіат 

Списування 



Не зустрічала  

Списування 

З одногрупниками 

Списування 

Фальсифікація 

Не стикались з таким 

Списування 

Списування 

Не було 

Не зустрічалась 

списування 

Списування 

Списування 

Не зустрічалися. 

Списування 

Списування 

Списування 

Списування 

Не стикався 

Староста підгрупи завжди списує.  

Списування 

Не було 

Списування 

Ніякими 



 

 

 

Якщо так: Для чого це потрібно? 

Ні 

Для уникненея плагіату і для загальної обізнаності 



уникнути плагіату 

Щоб знати якою літераторою користувався студент 

при правильному оформленні інформації- її легше знайти та зрозуміти.  

Для запобігання плагіату 

Для ефективного вивчення 

Для правильної подачі джерел, які належать іншій особі  

Для того, щоб не було плагіату 

Для полегшення життя 

Щоб не виникло плагіату 

Для правильного етичного оформлення  буть ,якої роботи . В тому числі: 

магістерські, курсові.. 

підтримання АД 

Тому що більшість студентів абсолютно не вміє це робити. 

Щоб людина,яка перевіряє роботу,була впевнена,що ця робота має авторів 

Незнаю  

Задля дотримання академічної доброчесності 

Для уникнення плагіату. 

Щоб уникнути плагіату 

Для комфорту студента  

Щоб уникнути плагіату  

Для систематизації інформації, її зручного пошуку  

Щоб уникнути плагіату 

Не знаю 

Для кращого розуміння студентами заданого завдання.  

Для відповідного вигляду виконаної роботи 

Для доступного перегляду інформації, яка була використана при створенні 

чогось  

Щоб вказувати авторські права, якщо використовуєш чужі ідеї 

щоб не видавати наведену в роботі інфо за власні дослідження/висловлення 



Норми постійно змінюються, тому потрібно знати як правильно оформити 

посилання. 

Щоб точно знати звідки  саме  була взята дана інформація 

Це чесно  

Щоб покращити процес підготовки студентів.  

Для перевірки  

Щоб чітко і ясно зрозумітт звідки який матеріал 

Антиплагіат 

Щоб можна було переглянути цю інформацію 

Не потрібно , думаю що для програми всерівно на посилання , плагіат може 

визначити спеціальна програма  

Для уникненея плагіату і для загальної обізнаності 

Щоб пізніше людині, яка зацікавилась інформацією, було простіше знайти її 

Для того щоб все було чесно 

Щоб уникнути фальсифікацій та плагіату в роботах  

Щоб можна було її знайти 

Щоб знайти інформацію 

 

 



 

 

 



 

 

 

Якщо так: Які саме механізми Ви б запропонували? 

виховні бесіди 

Змінити систему оцінювання, надати пріоритет онлайн оцінюванню 

Незнаю  

Лекції про важливість академічної доброчесності, більший контроль з боку 

викладачів 

Презентувати наслідки, які можуть бути. 

Ніякі 

Контроль і покарання 

якщо на заняттях викладач сам буде наголошувати на важливості знань, а не 

кількості правильних відповідей і створить здорову атмосферу, 

недоброчесність не буде такою проблемою. також контролювати мають 



загальні, істотні знання, а не кількість запам'ятованих "цікавих фактів" з 

цифрами і іменами 

Навіщо боротися? Кожен сам обирає чи вчитись і отримати знання, чи просто 

відвідувати університет, щоб вбити час. 

Перш за все приховати бали. Це мотивація для всіх, списати. Всім соромно за 

бал 

Розмови , тренінги  

Небайдужі викладачі небайдужі студенти 

 

 

 



 


