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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про Групу сприяння академічній доброчесності у Львівському 
національному медичному університеті імені Данила Галицького (далі Група) 

визначає порядок її діяльності щодо дотримання  Кодексу академічної етики та 
норм академічної доброчесності членами університетської спільноти. 

1.2. У своїй діяльності Група керується 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, Європейською хартією дослідників, Берлінською 
декларацією про відкритий доступ до знань у науці та гуманітарній сфері, 

Бухарестською декларацією етичних цінностей та принципів вищої освіти в 

Європі, Статутом ЛНМУ імені Данила Галицького, Кодексом академічної етики, 

Положенням про первинну експертизу наукових праць на наявність 
академічного плагіату в Львівському національному медичному університеті 

імені Данила Галицького, антикорупційним законодавством України, цим 
Положенням та іншими нормативними документами і наказами. 

1.3. Діяльність Групи базується на принципах законності, чесності та порядності, 

справедливості, прозорості, взаємної довіри, відповідальності, компетентності та 
професіоналізму, партнерства та взаємоповаги щодо імплементації принципів 
академічної доброчесності та попередження випадків академічного плагіату. 
 

2. Мета і завдання Групи 
 

2.1. Група сприяння академічній доброчесності у Львівському національному 

медичному університеті імені Данила Галицького – колегіальний експертно-

консультативний орган, метою якого є популяризація і сприяння дотриманню 

етичних принципів і стандартів, фундаментальних принципів академічної 
доброчесності, попередження етичних конфліктів між членами університетської 
спільноти. 

2.2. Завданнями Групи є: 

 сприяння зміцненню довіри, партнерським відносинам між учасниками 

науково-освітньої діяльності, консолідації університетської спільноти;

 об’єктивне та принципове обговорення складних етичних ситуацій,  проблем 
дотримання академічної доброчесності учасниками наукового і освітнього 

процесу, конфлікти наукових і навчальних інтересів, академічного плагіату. 

 популяризація дотримання академічної доброчесності та етики академічних 

взаємовідносин як одного з основоположних принципів корпоративної 

культури в закладі вищої освіти здобувачами вищої освіти, а також 

педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та іншими 
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категоріями співробітників під час освітньо-наукової діяльності та виконання 

своїх посадових обов’язків;  

 організація контролю дотримання академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин в освітньо-науковій діяльності закладу вищої 

освіти, у тому числі при оприлюдненні академічних текстів;  

 представлення Університету у зовнішніх відносинах з питань академічної 

культури та виконання норм кодексу академічної етики;

 розроблення рекомендацій щодо покращення культури поведінки членів 

університетської спільноти та поширення етичних цінностей, принципів та 

стандартів, недопущення виникнення і поширення академічного плагіату; 

 сприяння впровадженню у закладі вищої освіти сучасних технологій 

боротьби з проявами академічної недоброчесності, у тому числі ефективної 

системи запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах 

здобувачів вищої освіти та співробітників закладу вищої освіти; 

 створення дієвих механізмів залучення всіх стейкхолдерів освітньо-наукової 

діяльності Університету (ректор та адміністрація, група забезпечення 

освітніх програм, співробітники, здобувачі вищої освіти, випускники, 

роботодавці) до популяризації академічної доброчесності в освітньо-

науковому процесі. 

 Група є дорадчим органом, наділяється правом приймати і розглядати заяви 

щодо порушення Кодексу академічної етики та надавати пропозиції 

адміністрації Університету (факультетів). 
 

3. Склад, структура та повноваження Групи 
 

3.1. Члени Групи працюють на громадських засадах. Група є постійно діючим 

колегіальним органом Університету, склад її затверджується щороку наказом 

ректора Строк повноважень Групи становить 1 рік з моменту затвердження її 
складу.  

3.2. Голова Групи сприяння академічній доброчесності у Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького – Наконечний 
Андрій Йосифович, доктор медичних наук, професор, проректор з наукової 

роботи, 
 

Члени Групи сприяння академічній доброчесності. 

 Магльований Анатолій Васильович, доктор біологічних наук, професор, 

академік Академії наук Вищої освіти України, проректор з науково-

педагогічної роботи, 

 Вергун Андрій Романович, доктор медичних наук, доцент, відповідальний за 

антиплагіатну технічну експертизу наукових, навчально-методичних праць і 

дисертаційних матеріалів на наявність запозичень із загальнодоступних 
джерел. 

 Рахман Людмила Володимирівна, доктор медичних наук, професор, голова 

Комісії із забезпечення гендерної рівності та протидії дискримінації, 
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 Держко Ігор Зеновійович, доктор філософських наук, професор, завідувач 

кафедри філософії та економіки, голова первинної профспілкової організації 

співробітників Університету. 

 Драпак Ірина Володимирівна, доктор фармацевтичних наук, професор, 

відповідальна за атестацію здобувачів ступеня доктора філософії, 

 Гаврилюк Ірина Михайлівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри 

фармакології, відповідальний секретар Комісії з питань етики наукових 

досліджень, експериментальних розробок і наукових творів, 

 Надрага Марта Степанівна, директор наукової бібліотеки Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, 

 Фітькало Анна Василівна, завідувач відділом науково-медичної інформації та 

інтелектуальної власності,  

 Мацях Юрій Михайлович, керівник студентської агенції співдії якості освіти, 
студент 29 групи 4 курсу медичного факультету №2,                  

 декани факультетів. 
 

3.4.  Членство в Групі припиняється у таких випадках: 

 подання заяви членом Групи про складення повноважень за власним 

бажанням; 

 систематичне невиконання обов’язків члена Комісії чи порушення ним 

Кодексу академічної етики Університету; 

 припинення трудових відносин з Університетом. 

3.5. Заява про складення повноважень члена Групи, який є представником 
професорсько-викладацького складу, подається Голові Групи. 

3.6. Рішення про припинення членства в Групі внаслідок систематичного 

невиконання членом Групи своїх обов’язків чи порушення ним Кодексу 

академічної етики Університету приймається Комісією з питань етики та 
академічної доброчесності за поданням Голови Групи. Рішення вважається 

прийнятим, якщо його підтримало не менше двох третин від загального складу 
Комісії. 

3.7.  Члени Групи не можуть делегувати свої повноваження іншим особам. 

3.8.   Повноваження Групи: 

 сприяння формуванню активної громадянської позиції студентів і 

співробітників Університету; 

 одержання, розгляд, аналіз заяв щодо порушення Кодексу академічної етики, 

норм цього Положення та підготовка відповідних висновків і рекомендацій; 

 моніторинг та опитування щодо випадків порушення академічної 

доброчесності здобувачами вищої освіти і співробітниками ЛНМУ; 

  оприлюднення періодичних відкритих звітів щодо дотримання принципів 

академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин у закладі 
вищої освіти; 

 надання консультаційних послуг із академічної доброчесності в структурних 

підрозділах навчального і наукового спрямування; 

 проведення наукових досліджень за тематикою академічної доброчесності; 
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	Члени Групи сприяння академічній доброчесності.

