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1. Загальні положення 
 

1.1. Положення про Студентську агенцію співдії якості освіти (далі Агенція) у 

Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького 

визначає порядок діяльності, процедуру розгляду справ щодо порушення Кодексу 

академічної етики та норм академічної доброчесності членами студентської 

спільноти, а також способи дисциплінарного впливу. 
 

1.2. У своїй діяльності Агенція 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, антикорупційним 

законодавством України, Положенням про комісію з питань етики та академічної 

доброчесності, Положенням про Групу сприяння академічній доброчесності у 

Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, цим 

Положенням та іншими нормативними документами і наказами. 

 Чинний в Україні з 28 вересня 2017 року Закон «Про освіту» від 05.09.2017 

№ 2145-VІІІ (Стаття 42) і Закон «Про вищу освіту» в редакції від 28 вересня 2017 

року, окремо визначають зміст поняття доброчесності в академічній площині.  

 Згідно з пунктом 4 статті 42 Закону України «Про освіту» порушенням 

академічної доброчесності вважається:  

 академічний плагіат — оприлюднення (частково або повністю) наукових 

(творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного 

дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених 

творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; 

 самоплагіат — оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів; 

 фабрикація — вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому 

процесі або наукових дослідженнях; 

 фальсифікація — свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що 

стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень; 

 списування — виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 

інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання 

результатів навчання; 

 обман — надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої 

(наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, 

зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та 

списування; 
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 хабарництво — надання (отримання) учасником освітнього процесу чи 

пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких 

інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання 

неправомірної переваги в освітньому процесі; 

 необ'єктивне оцінювання — свідоме завищення або заниження оцінки результатів 

навчання здобувачів освіти. 

Згідно з пунктом 3 статті 58 Закону України «Про вищу освіту» науково-

педагогічні, наукові та педагогічні працівники закладу вищої освіти зобов'язані 

дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності академічної 

доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами вищої освіти. Зі свого 

боку, особи, які навчаються у закладах вищої освіти зобов'язані виконувати вимоги 

освітньої (наукової) програми (індивідуального навчального плану), дотримуючись 

академічної доброчесності, та досягати визначених для відповідного рівня вищої 

освіти результатів навчання (пункт 3 статі 63 Закону України «Про вищу освіту»).  

1.3. Діяльність Агенції базується на принципах академічної доброчесності  

законності, чесності та порядності, справедливості, прозорості, взаємної довіри, 

відповідальності, компетентності та професіоналізму, партнерства та взаємоповаги. 

2. Мета і завдання Агенції 
 

2.1. Студентська агенція співдії якості освіти – колегіальний експертно-

консультативний орган, метою якого є сприяння дотриманню етичних принципів і 

стандартів, фундаментальних принципів академічної доброчесності та розв’язанню 

етичних конфліктів між членами університетської спільноти. 

2.2. Завданнями Агенції є: 

 сприяти зміцненню довіри, партнерським відносинам між учасниками науково-

освітньої діяльності, консолідації університетської спільноти; 

 налагоджувати діалог і досягати згоди шляхом об’єктивного та принципового 

обговорення складних етичних ситуацій; 

 проводити інформаційні заходи серед здобувачів вищої освіти щодо їх 

опитування як дієвого інструменту впливу на освітній процес; 

 брати участь в організації та проведенні опитувань здобувачів вищої освіти щодо 

якості організації освітньої діяльності під час вивчення навчальних дисциплін; 

 надавати обгрунтовані пропозиції щодо сприяння реалізації анкетування 

здобувачів вищої освіти та змісту анкет; 

 спільно з іншими підрозділами організовувати та проводити фокус-групи, круглі 

столи, зустрічі, семінари, диспути з питань якості освітньої діяльності;  

 аналізувати та інформувати учасників освітнього процесу про результативність 

проведених превентивних заходів; 

 брати активну участь у процесі розробки, моніторингу та періодичного перегляду 

освітніх програм та інших процедур забезпечення якості освітніх програм і освітньої 

діяльності університету; 
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 виявляти та вирішувати проблеми дотримання академічної доброчесності між 

учасниками наукового і освітнього процесу, конфлікти наукових і навчальних 

інтересів, академічного плагіату серед студентів; 

 розробляти рекомендації щодо покращення культури поведінки членів 

університетської спільноти та поширення етичних цінностей, принципів та 

стандартів, недопущення виникнення і поширення академічного плагіату; 

 формувати та реалізовувати плани заходів Студентського самоврядування серед 

здобувачів вищої освіти. 
 

3. Склад, структура та повноваження Агенції 
 

3.1. Члени Студентської агенції співдії якості освіти працюють на громадських 

засадах. Склад Агенції затверджується у кількості 20 осіб з числа студентів ЛНМУ 

за рекомендацією структурних підрозділів Університету, а також СНТ та 

студентського профкому. Строк повноважень членів Агенції становить 1 рік з 

моменту затвердження її складу. 

3.2. Агенція розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі 

Університету. 

3.3. Агенція має право у встановленому порядку використовувати матеріально-

технічну базу та обладнання інших структурних підрозділів університету. 

3.4. До роботи Агенції без права участі в голосуванні можуть бути залучені 

внутрішні чи зовнішні експерти з питань, що розглядаються, представники 

деканату. 

3.5. Куратором Студентської агенції співдії якості освіти є відповідальний за 

антиплагіатну технічну експертизу наукових, навчально-методичних праць і 

дисертаційних матеріалів на наявність запозичень із загальнодоступних джерел.  

Роботу Агенції координує її керівник, який обирається з числа його членів на 

першому засіданні шляхом відкритого голосування за наявності на засіданні не 

менше 2/3 облікового складу Агенції. Повноваження щодо підготовки матеріалів до 

розгляду на засіданні, технічного забезпечення, ведення протоколу засідання 

здійснює секретар Агенції.  

3.6.  Членство в Агенції припиняється у таких випадках: 

 подання заяви членом Агенції про складення повноважень за власним бажанням; 

 систематичне невиконання обов’язків члена Комісії чи порушення ним Кодексу 

академічної етики Університету; 

3.7. Заява про складення повноважень подається Голові Агенції. 

3.8. Рішення про припинення членства в Агенції внаслідок систематичного 

невиконання обов’язків чи порушення Кодексу академічної етики Університету 

приймається Комісією з питань етики та академічної доброчесності за поданням 

Куратора Студентської агенції співдії якості освіти.  

3.9. Організаційною формою роботи Агенції є планові щоквартальні засідання, а 

також позапланові, які скликаються при необхідності вирішення нагальних питань.  
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