
Декларація про академічну доброчесність  

науково-педагогічного, наукового, педагогічного працівника  

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

 

Я, що нижче підписався (лась), як член академічної спільноти Університету, 

заявляю, що у своїй діяльності керуватимуся Конституцією України, законами 

України «Про освіту» і «Про вищу освіту», іншим чинним законодавством у сфері 

освіти та вищої освіти в т.ч. нормативно-правовими актами Міністерства освіти і 

науки України, управлінськими принципами IAU-MCO (International Association of 

Universities and the Magna Charta Observatory) щодо інституційного етичного кодексу 

вищої освіти, рекомендаціями Європейської хартії дослідників, Берлінської 

декларації про відкритий доступ до знань у науці та гуманітарній сфері, 

Бухарестської декларації етичних цінностей та принципів вищої освіти в Європі, 

Статутом ЛНМУ імені Данила Галицького, Кодексом академічної етики, 

Положенням про комісію з питань етики та академічної доброчесності Положенням 

про первинну експертизу наукових праць на наявність академічного плагіату в 

Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, 

антикорупційним законодавством України, Положенням про Групу сприяння 

академічній доброчесності та іншими нормативними документами. Здійснюватиму 

власну освітню, наукову, творчу діяльність, дотримуючись місії, візії, цінностей, 

корпоративної культури Університету, моральних і правових норм академічної 

доброчесної поведінки, керуючись етичними вимогами професійної та наукової 

діяльності щодо дотримання Кодексу академічної етики і норм академічної 

доброчесності членами університетської спільноти. 

 З повагою та толерантністю буду ставитися до всіх членів академічної 

спільноти Університету.

 Не здійснюватиму фальсифікацію результатів досліджень, плагіат ідей та 

результатів творчої діяльності інших осіб.

 Не допускатиму прояви поведінки, що ставить під сумнів чесність та 

сумлінність моєї роботи і репутації та уникатиму ситуацій і конфліктів 

інтересів, що завдають шкоди моїм колегам та репутації Університету.

 Запобігатиму та протидіятиму неправомірним діям і проявам порушення 

академічної доброчесності іншими представниками університетської громади.

 Не буду  користуватися неправомірною вигодою, не вимагатиму і не братиму 

хабарів.

 

Усвідомлюю, що згідно із загальнолюдськими нормами моралі у разі 

порушення мною цієї Декларації, у відповідності до  законодавства України, 

Статуту та Кодексу академічної етики, нестиму відповідальність перед 

академічною спільнотою Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького.  
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