
Академічна доброчесність. 

Результати опитувань здобувачів за ОП «Французька мова і 

література» 

 

Що, на Вашу думку, може означати академічна доброчесність? 

Запобігання плагіату , бути чесним , не списувати  

Це кодекс честі.Це запобігання плагіату, списуванню на екзаменах. 

бути чесним насамперед з собою. не списувати,а довіряти власним знанням 

не використовувати чужу інформацію за свою 

Використовування чужих матеріалів  

Не повторяти за кимось 

Не списувати не використовувати чужі матеріали без посилання на автора 

Не використовувати чужу інформацію як свою 

це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання 

Не красти думку інших і підписувати власним іменем 

Не повторювати за кимось, тобто не списувати,не використовувати чужі матеріали і 

т.д 

Списування,плагіат чужих робіт(думки) 

Сукупність норм і правил між учасниками освітнього процесу , для 

Переписувати інформацію та вказувати власника  

Плагіат 

Не плагіатити 



Фальсифікація 

Використання чужих матеріалів та презентування їх як власних 

Дотримання авторського права  

Плагіат 

 Так можна списувати інформацію.  

Не списувати чужу думку,чужі цитати 

Не списувати  

не використовувати чужі роботи без посилання на них 

Використання та привласнення чужих матеріалів  

не списувати,не використовувати чужі матеріали 

Видавати чуже за своє. Використовувати чиїсь роботи  без посилань на автора. 

Не списувати  

Поважати авторське право 

Чесність і забезпечення довіри до результатів навчання  

Не списувати  

Виконання правил чесного навчання та оцінювання студентів  

Коли студент чесно виконує всі завдання, не намагається списати звідкись або у 

когось 

сукупність правил, якими керуються учасники навчального процесу 



 

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

Так 

На сайті ПНУ 

на сайті ПНУ 

На сайті університету  , факультету  

pnu.edu.ua 

pun.edu.ua 

На сайті ПНУ 

ПНУ,на сайті кафедри та факультету 

На сайті ПНУ, кафедри та факультету 

На сайті ПНУ 



на сайті університету ,кафедри і факультету 

На сайті ПНУ , кафедри і факультету  

На сайті pnu 

На сайті ПНУ, факультет 

FIM.pnu 

ПНУ ,кафедри 

На сайті університету 

На сайті ПНУ 

На сайті ПНУ 

На сайті кафедри, ПНУ 

На сайті ПНУ 

На сайті університету, на сайті кафедри, на сайті факультету 

на сайті університету , факультету ,кафедри 

на сайті університету ,факультету 

На сайті університету, кафедри та факультету. 

На сайті університету 

На сайті ПНУ 

На сайті університету і факультету  

На сайті університету, на сайті кафедри, на сайті факультету 

https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/code_of_honor-2.doc 

https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/code_of_honor-2.doc 

https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/code_of_honor-2.doc 

https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/code_of_honor-2.doc 

На сайті  Прикарпатський національний університет  

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Університету  

На сайті ПНУ 

на сайті факультету 

На сайті університету , факультету 

pnu.edu.ua 

pnu.edu.ua 

На сайті кафедри 

ПНУ 

ПНУ 



На сайті ПНУ 

на сайті університету,кафедри і факультету 

Сайті ПНУ , кафедри і факультету  

Сайт ПНУ 

Pnu 

ПНУ 

На сайті університету 

На сайті пну 

На сайті ПНУ 

На сайті ПНУ 

На сайті університету 

на сайті університету 

На сайті кафедри та університету  

на сайті університету  

На сайті ПНУ 

На сайті університету 

На сайті ПНУ 

На сайті університету і факультету  

На сайті університету 

https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/pol.doc 

https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/pol.doc 

https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/pol.doc 

https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/pol.doc 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Якщо так: Для чого це потрібно? 

тому шо це авторське право 

Для академічної доброчесності 

Тому що це авторське право 

Для запобігання плагіату  

Для рефератів і інших видів робіт 

Краще виглядає ,підвищує оцінку  

щоб не порушувати кодекс доброчесності 

Підвищує оцінку  

Щоб знайти інформацію 

Для кращого вигляду 

Це важливо 

Для підвищення балу 

Для кращого оформлення роботи 

Милує око , заспокоює дішу, пілвищує оцінку  

Для підвищення оцінка 

Щоб все було гарно оформлено, щоб око милувало. 

Заспокоює нерви 

Щоб було красиво 

милує око  

 



підвищує оцінку 

Підвищує оцінку 

Заспокоює 

Щоб все було впорядковано, підвищує оцінку за роботу 

Для перевірки інформації  

Щоб було красиво 

Для простого та зрозумілого доступу до інформацію 

Перевірки на плагіат, списування 

щоб уникнути плагіату 

Щоб можна було чітко побачити потрібну інформацію  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Які саме механізми Ви б запропонували для боротьби з академічною 

недоброчесністю? 

Тренінги , розмови 

Жодних  

Забирати телефон,покласти камери спостереження  

забирати телефони,засоби інформації(шпаргалки і тд) 

Проводити уроки доброчесност, забирати гаджети 

Вилучити телефони 

Бесіди, лекції 

Тренінги 

Совісність до самого себе  

Забрати телефони, щоб ніхто не списував. 

Забрати телефони 

Забирати телефони 

забрати телефони 

забрати телефони  

Забрати телефони 

Забирати телефони 

 

 



 

 

 


