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Що, на Вашу думку, може означати академічна доброчесність? 

Не списувати,не обманювати 

Боротьба з несправедливістю 

Цінувати працю інших 

Це сукупність етичних принципів та правил 

Сукупність етичних принципів 

Використання підтверджених джерел та посилання на них у власних 

проектах з метою запобігання плагіату 

Це  чесність і справедливість у навчальному процесі, як з боку викладача, так 

і студента 

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 

(творчих) досягнень. 

Антиплагіат 

Самостійне виконання завдань, вказувати автора матеріалу, якщо 

використовуєш його роботу 



 

 

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 

(творчих) досягнень. 

Це хороші,  довірливі стосунки між учасниками освітнього процесу 

це етичні принципи, якими керуються учасники освітнього процесу, під час 

навчання  

Не знаю 

Однакове ставлення викладачів до студентів 

Сукупність правил 

Це правила,яких мають дотримуватися викладачі та студенти 

Виконання добрих справ 

Викладачі мені про це не говорили 

Напевно , справедливість між студентами  

Це сукупність правил з метою забезпечення довіри до результатів навчання 

Принципи та правила, яких мають дотримуватися здобувачі освіти 

Толерантні та справедливі відносини між студентами і викладачами 

Дотримання етичних норм у процесі навчання як зі сторони викладачів, так і 

з сторони студентів. 

Це дотримання правил доброчесності в процесі навчання  

Це дотримання етичних норм в процесі навчання 

 

 



 

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

Університета 

На сайті Прикарпатського національного університету  

Сайт ПНУ 

ПНУ 

На сайті університету 

На офіційному сайті університету 

На сайті ПНУ 

На сайті Прикарпатського національного університету 

www.pnu.edu.ua 

 

 



на сайті університету 

На офіційному сайті університету 

на офіційному сайті університету  

На сайті ПНУ 

Прикарпатського національного  

На головному сайті університету 

pnu.edu.ua 

 

 

 

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

Сайт ПНУ 

ПНУ 



На сайті університету 

https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/положення-про-запобігання-

плагіату-у-ДВНЗ-Прикарпатський-національний-університет-імені-Василя-

Стефаника.pdf 

На офіційному сайті університету 

На сайті універс. 

На сайті Прикарпатського національного університету 

www.pnu.edu.ua 

на сайті університету 

На офіційному сайті університету 

ПНУ 

На головному сайті університету 

pnu.edu.ua 

pnu.edu.ua 

pnu.edu.ua 

pnu.edu.ua 

 

 

 



 





 

Якщо так: Які саме механізми Ви б запропонували? 

Погані оцінки 

Популяризація принципів доброчесності 

Перевіряти всі роботи студентів, чи вони не списані або не взяті з якихось 

джерел 



Контроль та перездачі 

Поширення інформації щодо цього 

Не вважаю 

Анонімні заяви на порушників процесу 

Всі, які мають позитивний вплив  

Повторне проходження оцінювання 

 

 



 

 


