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Етика вищої школи, цінності, що лежать в основі її наукової та освітньої 

діяльності, принципи та правила взаємовідносин в кожному навчальному закладі, 

у викладацьких колективах, у взаємостосунках зі студентами є основою здатності 

академічної корпорації до дієвої саморегуляції та спроможності задовольнити 

запит суспільства.  

Стійкою перепоною до розвитку навичок доброго академічного письма в 

Україні є традиція неякісних, несумісних із кращим світовим досвідом і вимогами 

практик академічного письма (недосконала структура наукової статті та анотації 

до неї, відсутність традиції належного рецензування, необхідність наукових 

публікацій для звіту, а не як презентації власного дослідження тощо). Тиск цих 

традицій суттєво загальмовує поширення кращих практик академічного письма в 

Україні як серед дослідників і викладачів, так і серед студентів. Окремі курси 

академічного письма для студентів та аспірантів є сьогодні радше винятком, ніж 

правилом. 

Опанування навичок якісного академічного письма — складний процес, який 

потребує тривалих і наполегливих зусиль. Тому, за умови створення та 

впровадження, очікуваними результатами навчання з окремого курсу мають стати 

розуміння основних принципів та базових навичок академічного письма 

здобувачами освіти. У такому курсі можна ознайомити слухачів із кращими та 

небажаними прийомами письма, дати їм можливість практики в рамках виконання 

певних завдань, позначити напрями, в яких слухачі зможуть далі 

самовдосконалюватися після завершення курсу. 

Друга половина ХХ століття стала часом радикальних трансформацій сфери 

вищої освіти. Світова система вищої освіти переживає “… академічну революцію 

у вищій освіті, що характеризується безпрецедентними за своїми масштабами та 

різноманітністю перетвореннями… Можна стверджувати, що зміни, які відбулися 

в останній час, були, принаймні, настільки ж радикальними, як і перетворення, що 

здійснилися у ХІХ столітті, коли створювалися дослідницькі університети… 

Академічні перетворення в кінці ХХ і на початку ХХІ століть мають більш 

широке охоплення в силу свого глобального характеру, а також чисельності 

закладів та кількості людей, що залучені до цього процесу…”1. Таку оцінку дала 

цьому феномену Всесвітня конференція ЮНЕСКО з вищої освіти 2009 року.  

Порушення принципів академічної взаємодії, підрив корпоративної солідарності і 

довіри, скорочення професійного залучення, низька зацікавленість в активній 

діяльності академічної спільноти — все це стає наслідком обмеженості 

автономності академічного простору. Відповідно до Бухарестської декларації 

етичних цінностей і принципів вищої освіти в Європі кожен член академічної та 

освітньої спільноти діяч повинен прагнути до чесності і лише потім поширювати 

це прагнення на інших учасників освітнього та наукового процесу, послідовно 

утримуючись від брехні, шахрайства, крадіжок та інших форм нечесної поведінки, 

що викривляють парадигму освіти і науки. Нова редакція Закону України “Про 

вищу освіту” відкрила можливості для побудови реальної автономії вищих 

навчальних закладів в Україні, створення ефективного механізму забезпечення 

академічної чесності та якості діяльності, звуження поля потенційної корупції та 

залучення стейкхолдерів до державно-громадського управління сферою вищої 
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освіти. Перші кроки на шляху реалізації закону є складними, часами болісними, 

але вже сьогодні дають позитивні наслідки. Створення середовища, яке б 

органічно не сприймало корупційних і неетичних дій, потребує послідовності, 

морального лідерства, готовності до самовіддачі в ім’я слідування високим 

академічним стандартам. 

Наукова комунікація посідає важливе місце у сучасному науковому та 

освітньому процесі. Важливо, щоб ця комунікація відбувалась на засадах 

академічної доброчесності, що грунтуються на повазі до колег-науковців. Проте, 

не завжди в академічному середовищі можна спостерігати дотримання вимог 

академічної етики. На жаль, у нашій країні має місце таке явище як плагіат , що 

негативно впливає на різні сфери людської діяльності, як-то: наукова і літературна 

творчість, дослідна і освітня діяльність тощо. 

Окреслюючи значення академічної культури для кожного вищого навчального 

закладу, було акцентовано, що вона “… повинна активно і постійно підтримувати 

– через заяви про місії, інституціональні хартії та кодекси академічної поведінки, 

цінності, норми, практики, переконання та висновки, які створюють в 

інституціональній спільноті етос, який грунтується на принципах поваги гідності 

людини, її фізичної і психічної цілісності, навчання впродовж життя, поліпшення 

знань та підвищення якості, інклюзивної освіти, представницької демократії, 

заохочення активної громадянської позиції та недискримінації…Автономія вищих 

навчальних закладів… не повинна використовуватися ними як привід для того, 

щоб ухилитися від відповідальності перед суспільством за послідовне 

забезпечення суспільного блага…”. 

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. 

Основними принципами академічної доброчесності та етики академічних 

взаємовідносин є: 

 доброчесність – відданість учасників освітнього процесу моральним 

принципам та стандартам, які створюють бар’єр для недоброчесності; 

 чесність та порядність – системне уникнення проявів шахрайства, обману, 

крадіжок під час реалізації власної діяльності; 

 правдивість – прагнення до істини, вільне та відкрите поширення 

найкращих практик реалізації власної діяльності, їх безперервне надбання та 

збагачення; 

 прозорість – доступність та відкритість інформації, яка передбачає, що всі 

учасники освітнього процесу зобов’язані діяти відкрито, передбачувано та 

зрозуміло; 

 законність – дотримання кожним учасником освітнього процесу законів та 

стимулювання до цього інших; 

 повага – повага до гідності інших, їхнього фізичного та психічного здоров’я, 

на благо колегіальності з іншими учасниками освітнього процесу; 
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 довіра – усі учасники освітнього процесу мають впевненість в чесності один 

одного; 

 підзвітність – учасники освітнього процесу належним чином 

використовують делеговані їм повноваження; 

 справедливість – неупереджено однакове ставлення до усіх учасників 

освітнього процесу, позбавлене дискримінації та нечесності; 

 самовдосконалення та вдосконалення – учасники освітнього процесу 

визнають важливість та докладають максимальних зусиль до постійного 

вдосконалення освітньої системи, зокрема через власний професійний 

розвиток; 

 відповідальність – вміння брати на себе відповідальність за результати своєї 

діяльності, виконувати взяті на себе певні зобов’язання, протистояти проявам 

академічної недоброчесності, подавати приклади гідної поведінки; 

 сумлінність – учасники освітнього процесу належним чином 

використовують делеговані їм повноваження без перевищення або 

несумлінності їх виконання; 

 демократичність управління – управління Університетом на основі 

залучення усіх відповідних учасників освітнього процесу та етичному 

виконанні своїх повноважень керівництвом на різних ланках; 

 професіоналізм – підтримання високого рівня компетентності кожним 

учасником освітнього процесу. 

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-

педагогічними та науковими працівниками (закон україни «про освіту» ст. 42, п.2) 

передбачає: 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

 надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, 

джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-

педагогічну, творчу) діяльність;  

 контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; 

 об’єктивне оцінювання результатів навчання. 

Вища школа – це своєрідна модель суспільства. На час навчання у ЗВО 

припадає період становлення і формування цінностей, установок і моделі 

поведінки, котрі визначатимуть місце молодої людини у дорослому житті. Тому 

утвердження принципів академічної культури та доброчесності в навчальних 

закладах слугує передумовою розбудови сильної громадянської культури в 

суспільстві в цілому. Культивування у молоді поваги до свободи та гідності 

людини, її індивідуальності, до інтелектуальної власності та авторських прав є 

важливою гуманітарною складовою здійснення успішних реформ в українському 

суспільстві. 

В умовах сучасного стану університетської освіти України принципи 

академічної культури та доброчесності або сприймаються як щось абстрактне, 

модне, про що часто згадують на словах, але не використовують на ділі, або, у 
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кращому випадку, як підстава заборонити студентам і викладачам безконтрольно 

та безвідповідально використовувати чужі думки, видаючи їх за свої, і визначити 

порядок покарання за плагіат і списування. У цьому розумінні академічна 

доброчесність зводиться до правил роботи з інформацією. На наш погляд, таке 

розуміння проблеми занадто вузьке, оскільки суть її розв`язання полягає, 

насамперед, у світоглядно-ціннісній площині.Виховання фундаментальних 

цінностей і вкоріненні їх у поведінці молодої людини закладає базу соціально 

відповідальної поведінки студентів і після закінчення вузу, а засвоєння та 

дотримання інститутів академічної культури та доброчесності (кодексу честі) 

позитивно впливає і визначає установки, цінності студента і поза межами 

навчального закладу. 

Кодекс академічної етики (надалі Кодекс) Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького (надалі Університет) визначає 

основні поняття, завдання академічної доброчесності, регламентує основні засади 

організації та контролю. Однією з ключових складових внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти є університетська система забезпечення академічної 

доброчесності, яка визначає загальноприйняті світовою спільнотою стандарти 

здійснення освітньої та наукової діяльності здобувачами вищої освіти і 

співробітниками університету й створює середовище нульової терпимості до 

порушень академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин. 

Складність завдання полягає не тільки у подоланні корупційних, 

фальсифікаційних, плагіатних дій, псевдоавторства та інших порушень 

академічної доброчесності в Університеті, але й у створенні принципово нового 

доброчесного середовища, яке допомагає стимулювати усю спільноту закладу 

вищої освіти щодо академічної доброчесності, її важливості для успішного 

розвитку Університету та забезпечення якості освіти в цілому. 

Академічна доброчесність із етичної та ціннісної категорії має стати 

юридичною дефініцією, що передбачає відповідальність і відповідні санкції. 

Особа, чиї дії класифіковані як порушення, залучається до відповідальності, може 

бути позбавлено або відмовлено їй у присудженні наукового ступеня (вченого 

звання); така особа може бути позбавлена права участі в роботі певних органів або 

обіймання певних посад. Впровадження інструменту санкцій і відповідальності є 

необхідною та достатньою умовою для формування освітянських й академічних 

середовищ і підвищення якості освіти і наукових досліджень. На 

інституціональному рівні принципи академічної доброчесності є представлені в 

нормативних документах, що регламентують діяльність вищого навчального 

закладу – Статуті, колективному договорі, правилах внутрішнього розпорядку. 

Норми і правила академічної етики можуть визначатися, також, такими 

документами, як Кодекс честі (студентів, викладачів, дослідників) і Стратегія 

(програма) розвитку. Нездатність і небажання слідувати кращим світовим 

практикам в освітньо-науковій діяльності веде до порушень у виконанні 

професійних обов'язків. Все це шкодить процесам, погіршує відносини між 

членами університетської спільноти, підриває довіру до якості освіти і досліджень 

та їх авторитетності, призводить до марної витрати зайвих ресурсів і може завдати 

втрати іміджу Університету.  
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Компетентності академічної доброчесності, яких повинен набути  

здобувач вищої освіти (Рекомендації щодо забезпечення принципів 

академічної доброчесності / укладачі: підкомісія 303 «Академічна 

доброчесність» / 2016 р. - 24 с.) 

 

Ключові компетентності Загальнопредметні компетентності 
Здатність  захищати  і  дбати  про 
відповідальність,  права,  інтереси та 
потреби інших, що передбачає вміння робити 
вибір з позицій громадянина, члена суспільства 
тощо; 

у професійних і навчальних ситуаціях 
робити вибір з позицій доброчесності; 
давати моральну оцінку власним 
вчинкам, співвідносити їх з моральними 
та професійними нормами; керувати 
собою, своїми вчинками, здійснювати 
самоконтроль власної поведінки; 
використовувати знання для формування 
власної моральності; 

Здатність складати  і здійснювати плани й 
особисті проекти дозволяє визначати та 
обгрунтовувати цілі, що є сенсом життя та 
співвідноситься з власними цінностями; 
здатність діяти в значному/широкому контексті 
означає, що особа усвідомлює,  як функціонують 
різні системи (контексти), власну позицію в них,  
можливі наслідки їх дії та 
врахування багатьох чинників у своїх діях. 

самостійно виконувати навчальні 
завдання, завдання поточного і 
підсумкового контролю результатів 
навчання; дотримуватись правил 
професійної та особистої етики при 
плануванні та здійсненні власної 
навчальної, наукової, фахової діяльності; 
посилатись на джерела інформації у разі 
запозичення ідей, тверджень, 
відомостей; захищати власні права й 
інтереси у відповідності до норм 
законодавства, враховувати інтереси і 
потреби оточуючих. 

Здатність інтерактивно застосовувати мову,  
символіку  й  тексти означає ефективне 
використання мов і символів у різноманітних 
формах та ситуаціях  для  досягнення  цілей, 
розвиткові знань та власних можливостей. Це 
допомагає розуміти світ та брати участь у 
діалогах,  а також ефективно взаємодіяти з 
оточенням. 

дотримуватись правил 
мовного етикету, користуватись 
словником мовленнєвого етикету. 
брати участь у діалогах та інших формах 
спілкування. Ефективно спілкуватись з 
іншими; аналізувати власну поведінку в 
різних життєвих ситуаціях. 

Здатність застосовувати знання й Інформаційну 
грамотність означає ефективне використання 
інформації і знань,   дає  змогу  особистості  їх 
сприймати та застосовувати, використовувати  
їх  як  основу  для формування власних 
можливих варіантів  дії,   позицій,   прийняття 
рішень та активних дій. 

моделювати ситуації взаємодії у 
навчальних і професійних стосунках на 
основі дотримання норм загально 
людської моралі; висловлювати судження 
про роль і значущість доброчесної 
поведінки в навчальній діяльності та в 
житті людини і суспільства. 

Здатність застосовувати (нові) інтерактивні 
технології передбачає не тільки технічні 
здібності, ІКТ вміння, а й обізнаність у 
застосуванні новихформ взаємодії  з 
використанням технології. Ця компетентність 
допомагає особистості пристосувати власну 
поведінку до змін у повсякденному житті. 

оцінювати власну поведінку в інтернет-
мережі, підчас інтернет-спілкування, 
листування тощо; використовувати 
етикетні норми у вербальному та 
невербальному спілкуванні. 
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Вміння функціонувати в соціально 
гетерогенних групах. Здатність успішно 
взаємодіяти  з іншими дозволяє індивідуумові 
проявляти ініціативу,  підтримувати й керувати 
власними взаєминами з іншими. 

Усвідомлювати значущість норм 
Академічної доброчесності, 
оцінювати приклади людської поведінки 
відповідно до цих норм; 
демонструвати взаємоповагу, 
ввічливість і доброзичливість як 
необхідні умови в академічній 
діяльності; дотримуватись етикетних 
норм товаришування. Моделювання 
ситуацій використаня прикладів 
моральної поведінки у академічній 
діяльності; 
розрізняти ознаки справжнього та 
вдаваного авторитету; 
оцінювати стосунки в 
студентському та викладацькому 
колективах з позицій академічної 
доброчесності 

Здатність співпрацювати дозволяє людині  
разом  домагатися спільних цілей. 

аналізувати свою поведінку в 
навчальному закладі, розв’язувати 
ситуативні завдання з дотриманням 
норм професійної етики; вирішення 
конфліктних ситуацій з 
урахуванням інтересів різних сторін; 
демонструвати негативне ставлення 
до проявів академічної 
недоброчесності. 

 

Навичок soft skills (гнучких  навичок) є багато, причому серед них є такі, які 

майже (або зовсім) не пов'язані між собою.  Умовно всі soft skills можна розділити 

на кілька груп: 

 Комунікативні навички.  Це вміння домовлятися з іншими людьми, 

працювати в команді, аргументувати свою позицію.  Сюди ж відносяться 

лідерські якості та емоційний інтелект – здатність розуміти чужі почуття і 

контролювати свої. 

 Навички самоорганізації.  Наприклад, вміння ефективно організувати свою 

роботу і грамотно розпоряджатися часом. 

 Креативні навички.  Сучасний світ надзвичайно мінливий, тому кожен з нас 

все частіше стикається з нестандартними завданнями, які вимагають 

нешаблонного підходу. 

 Уміння працювати з інформацією.  Шукати її, аналізувати, робити висновки.  

Сюди ж відносять комп'ютерну грамотність.   

 Стресостійкість.  Серйозні зміни – це стрес, а коли їх багато, здатність 

справлятися з ними і зберігати працездатність особливо важлива.  Без високої 

стресостійкості не вийде довго і добре виконувати свою роботу. 
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Матриця компетентностей дисципліни  

«Академічна доброчесність і антиплагіат» з позицій soft skills 

 
Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Застосування 

набутих 

теоретичних знань 
та практичних 

навичок і вмінь в 

контексті 

формулювання 
гіпотез; 

інформаційний 

пошук із 
застосуванням 

сучасних пошукових 

систем; оцінки 
закономірностей, 

зв’язків, 

взаємозалежностей. 

 

Знання сучасних 

пошукових систем 

та способів 
отримання 

аналітичнї 

інформації. 

Знання 
статистичних та 

епідеміологічних 

методів.  
Знання вимог до 

діагностичних 

тестів, які можуть 
бути використані 

при скринінгових 

дослідженнях.  

 

Підготовити вихідні 

дані для 

інформаційного 
пошуку; правильно 

здійснювати 

інформаційний 

пошук із 
застосуванням 

сучасних 

пошукових систем; 
володіти 

стандартними 

методами описових, 
аналітичних, 

епідеміологічних та 

медико-

статистичних 
досліджень.  

Здатність 

взаємодіяти з 

фахівцями 
інформаційно-

аналітичних 

підрозділів, 

планувати 
організацію та 

тактику досліджень 

з урахуванням  
етичних аспектів 

поведінки і 

комунікації 
науковця. 

 

Відповідальність за 

обгрунтованість 

висновків щодо 
аналітичних даних. 

Відповідальність за 

порушення 

академічної 
доброчесності.  

 

Застосування 

сучасних 

інформаційних 
технологій в 

контексті 

запобігання та 
виявлення 

академічного 

плагіату та 
виявлення 

фальсифікацій 

результатів 

досліджень, 
прогнозування 

імовірностей 

виникнення 
конфліктів інтересів 

та запобігання 

порушенням 
академічної 

доброчесності 

Знання про джерела 

доказової 

медицини, шкалу 
градацій сили 

доказів. Знання 

чинників ризику і 
помилок у 

забезпеченні 

академічної 
доброчесності, 

протидії конфліктам 

інтересів. 

Знання основ 
первинного 

антиплагіатного 

самоаналізу 
наукового твору. 

Знання програм 

статистичної 
обробки інформації. 

Знання сучасних 

інформаційних 

технологій в 
контексті виявлення 

академічного 

плагіату та 
виявлення 

фальсифікацій 

результатів 

досліджень. 

Вміти розробляти 

стратегії 

планування, 
організацію та 

тактику досліджень. 

Вміти інсталювати 
та застосовувати 

вільно доступне 

програмне 
забезпечення. 

Вміти 

диференціювати 

нефахові, 
псевдонаукові та 

плагіатні 

публікації.  
Вміти оцінювати 

вірогідність та 

достовірність 
результатів в 

контексті 

виникнення 

конфлікту інтересів 
з іншими 

дослідниками. 

 

Здатність до 

дискусії з 

практичними 
лікарями та 

співробітниками. 

Здатність 
мінімізувати та 

елімінувати 

чинники ризику і 
помилки у 

забезпеченні 

академічної 

доброчесності, 
протидіяти 

конфліктам 

інтересів. 

Відповідальність за 

порушення 

академічної 
доброчесності. 

Відповідальність за 

адекватність 
застосування 

вільнодоступних 

сучасних 
інформаційних 

технологій в 

контексті 

самоаналізу, 
виявлення 

академічного 

плагіату та 
виявлення 

фальсифікацій 

результатів 
досліджень. 

Відповідальність за 

обгрунтованість 

прийнятих рішень.  
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Здатність до аналізу 

і синтезу наявної 
інформації (синтез 

інформації з різних 

джерел та предметів 

на основі базових 
прийомів, 

порівняння 

результатів 
дослідження з 

науковим доробком 

інших дослідників і 
наукових шкіл в 

контексті 

забезпечення та 

збереження 
адекватної наукової 

та професійної 

комунікації) в 
контексті доказової 

медицини. 

Знання чинного 

законодавства та 
наказів ЗВО щодо 

академічної 

доброчесності і 

протидії плагіату.  
Знання системи 

офіційного 

документообігу, 
включаючи сучасні 

комп’ютерні 

інформаційні 
технології,  

оптимальне 

програмне 

забезпечення і 
стратегії пошуку 

медичної 

інформації. 

Вміти визначати 

джерело та місце 
знаходження 

потрібної 

інформації в 

залежності від її 
типу.  

Вміти обробляти 

дані та проводити 
аналіз отриманої 

інформації. 

Вміти аналізувати 
отримані 

результати, 

співставляти їх з 

існуючими. 

Здатність 

отримувати 
необхідну 

інформацію з 

визначеного 

джерела. 
Здатність 

правильно 

здійснювати 
інформаційний 

пошук із 

застосуванням 
сучасних 

пошукових систем. 

Здатність 

сформувати 
висновки на 

підставі аналізу 

отриманої 
інформації. 

Відповідальність за 

повноту та якість 
аналізу інформації 

та висновків на 

підставі її аналізу. 

Відповідальність за 
плагіат, 

фальсифікацію 

даних і результатів 
аналізу. 

Оцінка результатів 

досліджень в 
контексті виявлення 

ознак плагіату, 

псевдонауковості та 
фальсифікацій. 

 

Знання детермінант, 

що спотворюють 
результати 

наукових 

досліджень.  
Знання 

особливостей 

планування, 

організації та 
тактики досліджень.  

Знання чинників 

ризику і помилок у 
забезпеченні 

академічної 

доброчесності, 
способів протидії 

виникненню 

конфліктів 

інтересів. 

Вміння аналізувати 

фахову літературу з 
позицій наукометрії 

та доказовості. 

Вміння оцінювати 
зв’язок та вплив  

соціальних 

чинників на 

результати 
досліджень. Вміння 

застосовувати 

пошукове та 
антиплагіатне 

програмне 

забезпечення, 
влючаючи 

Інтернет-ресурси. 

Здатність у процесі 

комунікації 
запідозрити ознаки 

псевдонауковості та 

фальсифікації, 
конфлікт інтересів. 

Здатність до 

організації заходів з 

питань пропаганди 
академічної 

доброчесності. 

Здатність до  
первинного аналізу 

наукового твору з 

позицій виявлення 
імовірного плагіату 

та фальсифікацій. 

Відповідальність за 

правильність 
інтерпретації 

літературних даних 

та опису 
результатів 

статистичного 

аналізу. 

Відповідальність за 
результати аналізу 

ефективності 

базових процедур. 
Відповідальність за 

обгрунтованість 

оцінок факторів 
ризику конфлікту 

інтересів.  

Взаємодія і 

здатність працювати 

в 
міждисциплінарній 

команді (включаючи 

узагальнення, 

інтерпретацію та 
презентацію даних в 

наглядний 

зрозумілий спосіб), 
напрацювання 

варіантів 

управлінських 

рішень.  
 

Знання основних 

показників, що 

характеризують 
діяльність науковця. 

Знання чинного 

законодавства та 

наказів ЗВО щодо 
академічної 

доброчесності та 

протидії плагіату.  
Знання етичних 

аспектів поведінки і 

комунікації 

науковця.   
Знання стратегії 

планування, 

організації та 

Вміти 

розраховувати та 

оцінювати основні 
результати 

колективної 

наукової діяльності, 

внесок співавторів. 
Вміння 

інтерпретувати 

результати 
досліджень, базові 

процедури та 

термінологію. 

Вміти виявляти 
дефекти діяльності 

та причин їх 

формування. 

Здатність 

отримувати 

інформацію, 
оцінювати, 

формулювати та 

обгрунтовувати  

припущення про 
наявність порушень 

академічної 

доброчесності. 
Здатність 

аналітично 

оцінювати та 

інтерпретувати 
результати 

перевірки 

антиплагіатним 

Відповідальність за 

адекватність 

презентації 
наукових  даних, 

обгрунтованість 

пропозицій щодо 

поліпшення 
діяльності 

наукового 

колективу. 
Відповідальність за 

інтерпретацію 

результатів 

вільнодоступного 
антиплагіатного 

програмного 

забезпечення та 
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тактики 

колективних 
досліджень. 

Знання чинників 

ризику дублювання 

досліджень і 
помилок у 

забезпеченні 

академічної 
доброчесності. 

 

 

Вміти 

обгрунтовувати 
управлінські 

рішення щодо 

поліпшення 

наукової роботи, 
вірогідності та 

достовірності 

результатів у 
контексті їх 

доказовості. Вміти 

протидіяти 
конфліктам 

інтересів у 

науковому 

колективі. 

програмним 

забезпеченням.  

антиплагіатних 

інтернет-ресурсів.  

Дослідницькі 

навички і уміння 

аналізувати фахову 
літературу з позицій 

наукометрії, 

диференціювати 

нефахові, 
псевдонаукові та 

плагіатні публікації 

створювати дизайн 
дослідження згідно 

класичних етапів 

статистичного 

аналізу та основ 
формування 

доказовості в 

медичній практиці, 
прогнозувати 

імовірності, 

запобігати та 
виявляти порушення 

академічної 

доброчесності. 

 

Знання про джерела 

доказової медицини, 

шкалу градацій сили 

доказів. Знання 

чинників ризику і 

помилок у 

забезпеченні 

академічної 

доброчесності, 

протидії конфліктам 

інтересів. 

Знання офіційного 

документообігу, 

включаючи сучасні 

комп’ютерні 

інформаційні 

технології,  

оптимального 

програмного 

забезпечення і 

стратегій пошуку 

медичної інформації. 

Знання основ 

первинного 

антиплагіатного 

самоаналізу 

наукового твору. 

Знання основних 

показників, що 

характеризують 

діяльність науковця.  

Знання базового 

антиплагіатного 

програмного 

забезпечення. 

Знання чинного 

законодавства та 

наказів ЗВО щодо 

відповідальності за 

порушення 
академічної 

доброчесності. 

Вміти підготовити 

вихідні дані для 

інформаційного 
пошуку.  

Вміти правильно 

здійснювати 

інформаційний 
пошук із 

застосуванням 

сучасних 
пошукових систем. 

Вміти аналізувати 

фахову літературу з 

позицій 
наукометрії, 

диференціювати 

нефахові, 
псевдонаукові та 

плагіатні 

публікації.  
Вміти 

застосовувати 

комп’ютерні 

технології для 
пошуку інформації, 

інтерпретації 

результатів 
дослідження та  

порівняння з 

науковим доробком 
інших дослідників і 

наукових шкіл в 

контексті 

забезпечення та 
збереження 

адекватної наукової 

та професійної 
комунікації, 

виявлення 

академічного 

плагіату. 

Здатність до 

наукової дискусії з 

позицій адекватної 
оцінки вірогідності 

та достовірності 

результатів в 

контексті 
можливого 

конфлікту інтересів 

та інших порушень 
академічної 

доброчесності. 

Здатність до 

формулювання 
науково 

обгрунтованих 

апеляцій.  
 

Відповідальність за 

виникнення 

конфліктних 
ситуацій та 

порушення 

академічної 

доброчесності, 
включаючи 

фальсифікації 

результатів і 
академічний 

плагіат. 
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Підвищення авторитетності диплому про здобуття освіти та 

конкурентоспроможності випускника на ринку праці можливе лише за умови 

надання освітніх послуг та набуття компетенцій із дотриманням принципів 

академічної доброчесності та етики академічних (зокрема наукових) 

взаємовідносин, виключення можливості створення умов для отримання 

неконкурентних переваг здобувачам вищої освіти при навчанні та здійсненні 

наукових досліджень. Якість та авторитетність результатів наукових праць 

можлива лише за умови чесної реалізації дослідницького процесу без 

застосування дій, неприйнятних у науковій спільноті. 

Мета Кодексу полягає на дотриманні високих професійних стандартів в усіх 

сферах діяльності (освітній, науковій, навчальній, виховній тощо) щодо 

адекватних академічних взаємовідносин та професійного спілкування між 

науковими, науково-педагогічними, педагогічними працівниками та здобувачами 

вищої освіти, запобіганні порушень академічної доброчесності; забезпечення 

честі, гідності, взаємної поваги і довіри, рівноправності та толерантності усіх 

учасників освітнього процесу шляхом дотримання усіма учасниками освітнього 

процесу принципів та загальноприйнятих норм щодо етичної поведінки.  

Завдання Кодексу академічної етики Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького: 

 Встановлення етичних норм і оптимальних відносин в академічному 

середовищі 

 Ствердження основних принципів академічної поведінки, яких мають 

дотримуватися всі учасники університетської спільноти; 

 Сприяння формуванню академічного середовища, у якому кожен член 

університетської спільноти може займатися своєю діяльністю в умовах 

взаємної поваги й отримання позитивних емоцій від роботи, навчання й 

ведення наукових досліджень; 

 Недопущення, своєчасне виявлення та елімінація спірних ситуацій, 

пов’язаних із недобросовісною поведінкою для дотримання високих 

професійних стандартів в усіх сферах діяльності працівників, здобувачів та 

студентів Університету. 

У розділах Кодексу академічної етики Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького враховано вимоги таких документів (зі 

змінами та доповненнями): Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні 

права», на основі рекомендацій Асоціації Європейських університетів щодо 

відкритого доступу до наукової інформації (2008 р.), міжнародних асоціацій IFLA, 

SPARC, LIBER, EiFL та ін., у відповідності до постанови Верховної Ради України 

«Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного 

суспільства в Україні» (2006 р.), нормативно-правових актів Кабінету Міністрів 

України, чинних наказів Міністерства освіти і науки України, іншої 

загальнодержавної нормативної бази, рекомендації Міністерства освіти і науки 

України, дані освітньої і наукової періодики, національних та міжнародних 

опитувань. 
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Кодекс академічної етики базується на фундаментальних принципах Великої 

Хартії Університетів, керівних принципах IAU-MCO (International Association of 

Universities and the Magna Charta Observatory) щодо інституційного етичного 

кодексу вищої освіти, Європейській хартії дослідників, Берлінській декларації про 

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

етичних цінностей та принципів вищої освіти у Європі. Відповідно до ст. 32 

Закону України «Про вищу освіту» заклади вищої освіти (ЗВО) зобов’язані 

вживати заходів, включаючи запровадження відповідних новітніх технологій, для 

запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, 

науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти 

та притягнення їх (при наявності порушень академічної етики, зокрема 

фальсифікації результатів наукових досліджень та академічного плагіату) до 

дисциплінарної відповідальності. 

Академічна етика – сукупність морально-етичних норм, правил і принципів, 

у тому числі правил педагогічної етики, академічної доброчесності й ділового 

етикету, які регулюють міжособистісні відносини учасників освітнього процесу 

закладів вищої освіти.  

Педагогічна етика – сукупність норм і правил поведінки науково-

педагогічних працівників, спираючись на які запроваджуються високі моральні 

стандарти педагогічної діяльності і будуються взаємовідносини, зумовлені 

педагогічною діяльністю. 

Діловий етикет – порядок взаємодії і поведінки працівників Університету та 

учасників освітнього процесу Університету під час спільної діяльності, 

включаючи ділове листування, прийом на роботу, звернення до керівництва тощо.  

Університетська спільнота – наукові, науково-педагогічні та педагогічні 

працівники; здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Університеті; 

фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу за освітньо-

професійними програмами; інші працівники Університету. Факторами 

приналежності до академічного й навчального середовищ й успішна діяльність в 

них напряму залежать від дотримання загальноприйнятого кодексу поведінки. 

Позицію працівника сфери освіти і науки визначають не тільки особистісні, 

наукові, педагогічні, громадські досягнення, а й система відносин з 

адміністрацією, дотримання норм та правил функціонування в колективі. 

Суб’єктивні чинники, що впливають на статус в академічній та освітянській 

сферах мають бути мінімізовані, а більша вага має бути призначена об’єктивним 

досягненням працівника за чіткими та регламентованими законом і внутрішніми 

документами правилами, в яких необхідне визначення конкретних санкцій за їх 

порушення. Розробка та затвердження таких документів – прерогатива Асоціацій 

навчальних та наукових установ, Конференцій керівників, професійних асоціацій, 

об’єднань осіб, що навчаються тощо. Тобто організації, діяльність яких 

регулюється спільними принципами, мають посідати домінантну роль у 

формуванні державної політики у сфері освіти і науки, саме вони забезпечать 

дотримання високої академічної культури, формування відповідного етосу, 

впровадження практик доброчесності у навчальний процес та наукові 

дослідження. 
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Автор – фізична особа, яка своєю індивідуальною творчою працею та (або) у 

співпраці з іншими особами (авторський колектив) створила твір і якій належать 

майнові права інтелектуальної власності на нього відповідно до Цивільного 

кодексу України, Закону України «Про авторське право та суміжні права», іншого 

закону чи договору. 

Твір – створений автором у результаті творчої діяльності за особистою 

ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов’язків 

літературно-письмовий твір (книга, брошура, стаття, конспект лекції, аналітичний 

огляд, звіт, презентація тощо); ілюстрація, план, ескіз і пластичний твір, що 

стосуються науки; аудіовізуальний твір; фотографічний твір; інші твори, 

представлені в електронній (в тому числі цифровій) формі, яку може зчитувати 

комп’ютер (ст. 433 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права»). Надання дозволу на право використання твору 

іншими особами є виключним майновим правом автора твору, обмеження цього 

права здійснюється лише за домовленістю сторін на підставі авторського договору 

(ст.15, ст. 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). Право 

авторства належить до особистих немайнових прав, яке не підлягає відчуженню й 

передбачає його визнання іншими особами шляхом зазначення належним чином 

імені автора на творі та його примірниках чи частинах за умови будь-якого 

публічного використання твору (ч.1 п.1 ст.14 Закону України).  

Оприлюднення твору – дія, здійснена за згодою автора чи іншого суб'єкта 

авторського права і (або) суміжних прав, що вперше робить твір доступним для 

публіки шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу, 

публічної демонстрації, публічного сповіщення тощо (ст. 1 ЗУ «Про авторське 

право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792 – XІІ). 

Конфлікт інтересів – суперечність між приватними інтересами членів 

університетської спільноти, їх особистим вкладом в науково-педагогічну 

діяльність та їх посадовими обов’язками. 

Приватний інтерес – будь-який майновий (комерційний) чи немайновий 

інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи 

іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами. 

Цитата – порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи будь-якого 

іншого опублікованого твору, який використовується, з обов’язковим посиланням 

на його автора і джерела цитування, іншою особою у своєму творі з метою 

зробити зрозумілішими свої твердження або для посилання на погляди іншого 

автора в автентичному формулюванні. (ст. 1 ЗУ «Про авторське право і суміжні 

права» від 23.12.1993 № 3792 – XІІ). 

Плагіат – оприлюднення (опублікування) повністю або частково чужого твору 

під іменем особи, яка не є автором цього твору (ст. 50 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права»); привласнення авторства на чужий твір або на 

чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання 

у своїх працях чужого твору без посилання на автора 

[https://uk.wikipedia.org/wiki/Плагіат]. Антиплагіатна експертиза входить в 

структуру поняття «академічна доброчесність» і є складовою системи внутріш-

нього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. Положення 
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про проведення антиплагіатної експертизи набуває чинності з моменту 

затвердження його наказом. Система запобігання академічному плагіат у включає 

інструкції, процедури та заходи із формування несприйняття академічної 

нечесності; створення умов, що унеможливлюють академічний плагіат ; 

виявлення академічного плагіат у в наукових статтях, монографіях, дисертаціях, 

підручниках, навчальних виданнях; притягнення до відповідальності за 

академічний плагіат. Для технічної підтримки перевірки наукових та навчальних 

праць у методичних вказівках університету розміщуються посилання на сервіси з 

первинної перевірки наукових праць на наявність плагіату. Попереднє (первинне) 

виявлення плагіату у в наукових, навчальних, науково-методичних працях, 

дисертаційних та кваліфікаційних роботах рекомендовано здійснювати шляхом 

фахового оцінювання (рецензування, відгуки керівників), використанням комп’ю-

терних програм та ресурсів, які знаходяться у вільному доступі та ліцензійних 

програм. Система запобігання та виявлення академічного плагіат у 

розповсюджується на наукові та навчальні праці науково-педагогічних, наукових 

та інших працівників університету, докторантів, аспірантів; осіб, прикріплених до 

університету з метою здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата 

наук) поза аспірантурою та студентів. 

Дублювання досліджень – офіційно не підтверджена домовленість між 

щонайменше двома особами, наслідком якої є виконання однакових або майже 

однакових робіт, що може спричиняти конфлікт інтересів. 

Фальсифікація – фрагменти роботи (наприклад статистичні показники) були 

вигадані або невірно вказані як результат власної роботи. 

Реплікація – коли особа подає майже однакову роботу декілька разів для 

підняття власного академічного рейтингу. 

Рерайт – це «переказ» чужого тексту своїми словами з точним збереженням 

сенсу оригіналу. 

Компіляція – навмисне компонування з декількох текстів одного з наданням 

плагіайованому матеріалу нового змісту, що не властивий оригіналу.  

Згідно з Законом України «Про освіту» СТ. 42, П.44 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; 
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 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; 

 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. 

Фундаментальні цінності Університету та Університетської спільноти – 

наукові, педагогічні і виховні функції Університету, що детермінуються і 

стверджуються Статутом Університету, полягають у формуванні високої культури 

поведінки учасників освітнього процесу та інших своїх працівників шляхом 

проведення освітньої та науково- дослідницької діяльності на рівні найвищих 

професійних і етичних стандартів. 

Університетська спільнота у своїй діяльності повинна дотримуватися таких 

основних цінностей: 

 академічна доброчесність; 

 колегіальність та повага до людської гідності; 

 відповідальність; 

 академічна свобода; 

 відповідальність за використання майна і ресурсів Університету, повага до 

навколишнього середовища. 

Університет у своїй діяльності втілює принцип свободи вираження поглядів 

на навчання, дослідження та думки. Члени університетської спільноти зобов'язані 

прагнути до правдивих знань, поширювати свій досвід і отримані знання.  

Працівники, здобувачі та студенти Університету визнають і поважають вірування 

й переконання один одного. Учасники освітнього та науково-дослідного процесу 

сприятиють критичному мисленню, свободі вираження поглядів, розвиватимуть 

можливості для участі в дискусіях і дебатах. Члени університетської спільноти 

поважають гідність один одного, не допускають дискримінації, нечесності або 

зловживання владою в їх стосунках. Необхідно використовувати ввічливу мову 

спілкування, особливо в публічних виступах (включаючи інтернет-видання, 

ведення блогів, пости, коментарі тощо). Реалізуючи принципи етичної поведінки, 

працівники, здобувачі та студенти Університету створюють особисту репутацію, 

стандарти професійної доброчесності й позитивного іміджу; у відносинах з 

іноземними партнерами чи розвиваючи проекти міжнародної співпраці, 

представляють і захищають інтереси Університету. Члени університетської 

спільноти при проведенні своєї діяльності повинні враховувати потреби держави 

й суспільства, бути соціально відповідальними, підтримувати відкритий доступ до 

знань та інформації, публічно оголошувати результати своїх дослідницьких робіт.  

 

 



17 

 

Університет декларує дотримання принципів соціальної відповідальності, 

принципу рівності доступу до вищої освіти, реалізації прав людини та 

громадянина. Члени університетської спільноти повинні: 

 Правильно використовувати й берегти майно Університету. 

 Захищати права інтелектуальної власності Університету і членів спільноти. 

 Використовувати ресурси Університету, робочий час працівників, 

обладнання, послуги та фінансування виключно для виконання досліджень і 

завдань Університету. 

 Визнавати принципи сталого розвитку, відповідально використовувати 

природні та інші ресурси. 

Члени університетської спільноти дотримуються академічної чесності й 

активно застосовують цей принцип у навчанні, викладанні, науково-дослідній 

діяльності, наданні інших освітніх і консультативних послуг. Дотримання 

академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними й науковими 

працівниками передбачає:  

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

 посилання на оригінальні джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, результатів наукових і навчально методичних праць 

інших авторів; 

 надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, 

джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, 

творчу) діяльність; 

 контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; 

 об'єктивне оцінювання результатів навчання. 

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності (далі 

Положення) у Львівському національному медичному університеті імені Данила 

Галицького визначає порядок діяльності комісії з питань етики та академічної 

доброчесності (далі – Комісія), процедуру розгляду справ щодо порушення 

Кодексу академічної етики та норм академічної доброчесності членами 

університетської спільноти, а також способи дисциплінарного впливу. У своїй 

діяльності Комісія 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 і нормативними 

документами. Комісія з питань етики та академічної доброчесності – 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. 
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Завданнями Комісії 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; 

 Виявляти та вирішути проблеми дотримання академічної доброчесності 

учасниками наукового і освітнього процесу, конфлікти наукових і 

навчальних інтересів, академічного плагіату. 

 консультувати в ситуаціях, які викликають невпевненість в їх етичності і 

законності, відповідності статуту та щодо дій, які можуть призвести до 

порушень кодексу академічної етики Університету; 

 представляти Університет у зовнішніх відносинах з питань академічної 

культури та виконання норм кодексу академічної етики в Університеті; 

 надавати експертні оцінки щодо етичності дій і поведінки членів 

університетської спільноти та рекомендації щодо застосування санкцій за 

порушення кодексу академічної етики Університету у Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького; 

 розробляти рекомендації щодо покращення культури поведінки членів 

університетської спільноти та поширення етичних цінностей, принципів та 

стандартів, недопущення виникнення і поширення академічного плагіату. 

Члени Комісії працюють на громадських засадах. Склад Комісії 

затверджується наказом ректора ЛНМУ. Строк повноважень Комісії становить 1 

рік з моменту затвердження її складу. Голова комісії – проректор з наукової 

роботи. Секретар комісії – відповідальний за антиплагіатну технічну експертизу 

наукових, навчально-методичних праць і дисертаційних матеріалів на наявність 

запозичень із загальнодоступних джерел. Членство в комісії припиняється у 

випадках подання заяви членом комісії про складення повноважень за власним 

бажанням; систематичного невиконання обов’язків члена комісії чи порушення 

ним Кодексу академічної етики університету; припинення трудових відносин з 

Університетом. Заява про складення повноважень члена комісії, який є 

представником професорсько-викладацького складу, подається голові комісії. 

Комісія діє на основі Статуту, створюється проректором з наукової роботи при 

науковому відділі Університету, який визначає порядок її створення, сферу 

компетенції, строки повноважень, порядок роботи. На комісію покладені також 

обов’язки щодо елімінації конфліктів інтересів у науковій спільноті, 

попередження та виявлення фактів фальсифікацій і академічного плагіату та 

санкціонування адміністративних заходів при виявленні будь-яких порушень 

академічної етики та доброчесності. За результатами роботи Комісії складається 

звіт, який затверджується на останньому річному засіданні Вченої ради 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Повноваження щодо підготовки матеріалів до розгляду на засіданні, 

технічного забезпечення, ведення протоколу засідання здійснює секретар комісії.  
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Членство в Комісії припиняється у таких випадках: 

 подання заяви членом Комісії про складення повноважень за власним 

бажанням; 

 систематичне невиконання обов’язків члена Комісії чи порушення ним 

Кодексу академічної етики Університету; 

 припинення трудових відносин з Університетом. 

Заява про складення повноважень члена Комісії, який є представником 

професорсько-викладацького складу, подається Голові Комісії.  Рішення про 

припинення членства в Комісії внаслідок систематичного невиконання членом 

Комісії своїх обов’язків чи порушення ним Кодексу академічної етики 

Університету приймається Комісією за поданням Голови Комісії. Рішення 

вважається прийнятим, якщо його підтримало не менше двох третин від 

загального складу Комісії. Члени Комісії не можуть делегувати свої 

повноваження іншим особам. 

Повноваження Комісії: 

 сприяння формуванню активної громадянської позиції студентів і 

співробітників Університету; 

 проведення інформаційної роботи щодо популяризації принципів 

професійної етики та академічної доброчесності науково-педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти; 

 отримання від учасників освітнього процесу та структурних підрозділів 

Університету інформації та документів, необхідних для здійснення своїх 

повноважень; 

 моніторинг дотримання членами університетської спільноти етичних норм 

поведінки, встановлених Конституцією України, законами України «Про 

освіту», «Про вищу освіту» і Кодексом академічної етики Університету; 

 розгляд заяв щодо порушення етичних норм поведінки і надання за 

результатами розгляду відповідних рекомендацій ректору (вченій раді) 

Університету; 

 залучання до своєї роботи інших експертів з тієї чи іншої галузі, а також 

використання технічних та програмних засобів для достовірного 

встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за 

поданими заявами; 

 ініціювання, проведення та підтримка дослідження з академічної 

доброчесності, якості освіти та наукової діяльності; 

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

норм цього Положення та підготовка відповідних висновків і рекомендацій 

щодо адміністративної відповідальності та інших санкцій; 

 підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності впровадження 

етичних принципів та принципів академічної доброчесності в освітню та 

наукову діяльність; 

 надання рекомендаціїй та консультацій щодо способів і шляхів більш 

ефективного дотримання норм цього Положення; 
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 надання консультацій з питань академічної доброчесності та інших правил 

академічної етики; 

 ініціювання змін і доповнень до Кодексу академічної етики Університету. 

 інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та 

нормативних (локальних) актів університету. 

Комісія з академічної етики також розглядає пропозиції членів 

університетської спільноти із вдосконалення Кодексу академічної етики 

Університету, виступає з ініціативами щодо внесення змін та виносить їх на 

затвердження вченою радою, щорічно проводить аналіз виконаної роботи. Для 

запобігання академічній нечесності при науковому експерименті необхідно 

враховувати моральну сторону вчинених негативних дій. При цьому їх наслідок 

прямо пропорційно залежить від способу шахраювання та методик вимірювання 

заподіяної шкоди. Пропонується проводити так звану інвентаризацію актів 

наукової нечесності у різних формах їх проявів, запобігання розвиненню наукової 

нечесності як епідемії. Для цього необхідно поєднувати моральні аспекти 

проблеми та можливості адміністративного запобігання вчиненню відповідних 

протиправних дій. Слід зауважити, що наукова нечистість експерименту є 

аморальною тільки тоді, коли це є навмисним вчинком. Не слід забувати про 

можливість певних наукових відкриттів паралельно або окремо від подібних, що 

зробили інші наукові групи або окремі науковці. Важливу роль у протидії 

конфліктам інтересів відводиться гарантам освітніх програм та керівникам 

структурних підрозділів. Завідувач кафедри, науковий керівник (науковий 

консультант) несе (уть) відповідальність за перевірку навчальних та наукових 

робіт у встановлені терміни, прийняття рішення про доопрацювання та повторну 

перевірку на плагіат, а також про допуск науково-дослідної, кваліфікаційної або 

навчально-методичної роботи до публікації та (або) до попереднього захисту. 

Перевірка наукових робіт здійснюється в мережі Інтернет, локальних мережах та 

репозитарії університету. Репозитарій Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького забезпечує місце і спосіб централізованого 

та довготривалого зберігання в електронному вигляді повних текстів, створює 

надійну і доступну систему обліку та депонування публікацій наукових робіт 

факультетів, науково-дослідних інститутів, лабораторій, центрів і окремих 

працівників, сприяє зростанню популярності університету шляхом представлення 

його наукової продукції у глобальній мережі, сприяє збільшенню цитованості 

публікацій працівників Львівського національного університету імені Данила 

Галицького шляхом забезпечення вільного доступу до них за допомогою 

Інтернету, в т.ч. здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів та інших 

науково-педагогічних працівників. Вимоги до сучасної науки вимагають 

проведення комплексних міждисциплінарних досліджень, залучення фахівців із 

різних наукових шкіл, університетів, країн. Все це веде до інтернаціоналізації 

науки, одержання практичних результатів дуже широким авторським складом. У 

той же час до сучасних наукових проектів під егідою Європейського Союзу 

(Erasmus+, Horizon 2020, COSME, COST і т.д.), NATO, DFG, DAAD, Fulbright та 

інших висуваються дуже високі вимоги щодо відповідності етичним нормам, 

включаючи норми проведення наукового експерименту. При порушенні даних 
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норм відповідні наукові групи та науковці можуть бути позбавлені подальших 

можливостей брати участь у відповідних проектах, що фактично виключатиме їх 

із міжнародної наукової спільноти. 

Академічна доброчесність вимагає, щоб і студент, і викладач, і дослідник 

почували себе вільними від руйнівного впливу корупції та академічного 

консерватизму. Слід підтримувати прагнення бути чесними та відкритими у 

висловлюванні своїх думок, бо в атмосфері, де вчений почуває себе вільним у 

висловленні своєї думки, можна досягти реального інтелектуального і 

матеріального прогресу. Проте, академічна доброчесність передбачає не тільки 

академічну свободу, але й відповідальність за кожне висловлене судження, оцінку, 

будь-який здійснений людиною вчинок. 

У разі недотримання або порушення вимог Кодексу академічної етики 

Університету Комісія може прийняти рішення рекомендувати ректору (вченій раді) 

Університету щодо педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників 

Університету: 

 відмовити у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; 

 позбавити присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи 

присвоєного вченого звання; 

 відмовити у присвоєнні або позбавити присвоєного педагогічного звання, 

кваліфікаційної категорії; 

 позбавити права брати участь у роботі визначених законом органів чи 

обіймати встановлені законом посади. 

У разі недотримання або порушення вимог Кодексу академічної етики 

Університету Комісія може прийняти рішення рекомендувати ректору (вченій 

раді) Університету щодо здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня: 

 зобов’язати повторно пройти оцінювання; 

 зобов’язати повторно пройти відповідний освітній компонент освітньої 

програми; 

 відрахувати з Університету; 

 позбавити академічної стипендії; 

 позбавити наданих закладом освіти пільг з оплати навчання. 

У разі злісного невиконання або повторного порушення вимог Кодексу 

академічної етики Університету Комісія може прийняти рішення рекомендувати 

ректору (вченій раді) Університету: 

 звільнити з посади педагогічного, науково-педагогічного, наукового чи 

іншого працівника Університету; 

 відрахувати з Університету здобувача освіти; 

 оголосити догану. 

Рішення Комісії мають рекомендаційний характер і подаються ректору 

Університету для остаточного ухвалення. Не вважається порушенням академічної 

доброчесності та плагіатом використання теми або сюжету твору чи ідей, що 

становлять його зміст, без використання форми їх викладення. Тільки 

привласнення форми вираження твору може свідчити про плагіат у повному сенсі 

цього поняття. Поняттям плагіату, зокрема, охоплюються випадки: 
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несанкціонованого перекладу і подання перекладеного тексту як свого власного 

без посилання на першоджерело; оприлюднення твору під псевдонімом особи, яка 

не є автором цього твору; видання під своїм ім’ям твору, створеного в 

співавторстві з іншими особами, без зазначення їхніх прізвищ. Водночас не слід 

говорити про плагіат у випадку, коли особа поступається своїм авторством, даючи 

іншому дозвіл на використання його імені на створеному нею творі. Для розгляду 

апеляційних заяв створюється апеляційна комісія, персональний склад якої 

формується розпорядженням проректора з наукової роботи з членів Комісії з 

академічної етики, найбільш досвідчених і авторитетних професорів та викладачів 

кафедри відповідного профілю. Секретар комісії призначається з викладачів 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.  

Голова апеляційної комісії проводить засідання у тижневий термін з моменту 

виходу розпорядження проректора з наукової роботи про створення апеляційної 

комісії. Про дату та час проведення засідання заявник попереджається 

щонайменше за два дні. Якщо заявник не з’являється на засідання апеляційної 

комісії, питання може бути розглянуте без його присутності. У випадку 

необхідності отримання додаткової уточнювальної інформації засідання 

апеляційної комісії може проводитись у декілька етапів. Сумніви, що виникають у 

членів апеляційної комісії, трактуються на користь особи, твір якої розглядається 

апеляційною комісією. За результатами засідання апеляційна комісія формує 

висновки, які підписує голова апеляційної комісії, її члени та заявник, 

зазначаючи: «З висновками апеляційної комісії погоджуюсь».  

Висновки апеляцій (протоколи засідань апеляційних комісій) зберігаються: 

щодо академічного плагіату (компіляцій) у наукових роботах студентів – у 

деканаті; щодо академічного плагіату (компіляцій) у наукових роботах 

викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів – у науковому відділі 

університету.  

У разі надходження заяви про будь які порушення Кодексу комісія перевіряє 

факти. У випадку їх підтвердження до порушника застосовуються види 

відповідальності, передбачені законами України, цим Кодексом і локальними 

нормативно-правовими актами Університету.  

Таким чином усвідомлений моральний вибір, турбота про репутацію стають 

одним з основних механізмів внутрішньої саморегуляції професійної спільноти, 

визначають її етичні пріоритети, розстановку сил та логіку професійних 

комунікацій. 

Академічна доброчесність, як певний суспільний ідеал, має протидіяти 

надмірній комерціалізації університетів, їх інтенсивній бюрократизації, які 

руйнують не лише спроможність виконати свою соціальну місію, але й логіку їх 

існування. Взаємна довіра всіх без винятку членів академічної спільноти – 

неодмінна особливість робочої обстановки, що сприяє вільному обміну ідеями, а 

також творчості й особистому розвитку. 

Академічна культура та доброчесність не може бути перенесена чи 

запозичена. Як правило, вона вистраждана ціною спроб і помилок, ціною 

постійної комунікації та саморефлексії університетської спільноти над собою і 

своїм проектом. Вона не є раз і назавжди сформованою і сталою, а потребує 
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постійного оновлення і підживлення. Але наполеглива праця над нею, як показує 

досвід УКУ, себе виправдовує стократ. Упізнавана академічна культура є не лише 

візитною карткою, а й відчутною конкурентною перевагою університету. Вона є не 

предметом розкоші, який з’являється лише тоді, коли всі системи управління та 

забезпечення діяльності вищого навчального закладу вже налагоджені і добре 

працюють. Академічна культура створюється повсякчас, з перших кроків 

існування і є дуже важливим чинником покращення управління, забезпечення 

академічної якості і фінансової оптимізації діяльності університету. Здорова 

академічна культура є безцінним символічним капіталом навчального закладу, 

знаходить своє вираження у писаних і неписаних нормах, які визнаються 

університет- ською спільнотою не стільки з огляду на букву законодавства, 

скільки на дух і етос навчального закладу. Вона охоплює широкий спектр явищ, 

які регулюють і визначають внутрішнє життя установи на основі сформованого 

консенсусу, традиції, академічних звичаїв. Вони не завжди піддаються уні- 

версалізації і творять неповторний профіль того чи іншого університету. 

Визначення власних моральних стандартів, їх постійне співставлення з 

кращими взірцями глобальної академічної культури, послідовне втілення в життя 

на кожному напрямі роботи вищого навчального закладу є виявом прагнення 

вітчизняної освітньої спільноти взяти на себе відповідальність у захисті норм 

права і базових академічних та етичних цінностей, забезпеченні якості та 

належних результатів навчання.  

Усі зусилля університетської спільноти повинні бути спрямовані на 

запобігання, перешкоджання та зупинення проявів академічної недоброчесності 

шляхом навчання, керівництва і наставництва, а також завдяки створенню 

позитивного, сприятливого й доброчесного освітнього і наукового середовища. 
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	Етика вищої школи, цінності, що лежать в основі її наукової та освітньої діяльності, принципи та правила взаємовідносин в кожному навчальному закладі, у викладацьких колективах, у взаємостосунках зі студентами є основою здатності академічної корпораці...
	Стійкою перепоною до розвитку навичок доброго академічного письма в Україні є традиція неякісних, несумісних із кращим світовим досвідом і вимогами практик академічного письма (недосконала структура наукової статті та анотації до неї, відсутність трад...
	Опанування навичок якісного академічного письма — складний процес, який потребує тривалих і наполегливих зусиль. Тому, за умови створення та впровадження, очікуваними результатами навчання з окремого курсу мають стати розуміння основних принципів та б...
	Друга половина ХХ століття стала часом радикальних трансформацій сфери вищої освіти. Світова система вищої освіти переживає “… академічну революцію у вищій освіті, що характеризується безпрецедентними за своїми масштабами та різноманітністю перетворен...
	Наукова комунікація посідає важливе місце у сучасному науковому та освітньому процесі. Важливо, щоб ця комунікація відбувалась на засадах академічної доброчесності, що грунтуються на повазі до колег-науковців. Проте, не завжди в академічному середовищ...
	Окреслюючи значення академічної культури для кожного вищого навчального закладу, було акцентовано, що вона “… повинна активно і постійно підтримувати – через заяви про місії, інституціональні хартії та кодекси академічної поведінки, цінності, норми, п...
	Кодекс академічної етики (надалі Кодекс) Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (надалі Університет) визначає основні поняття, завдання академічної доброчесності, регламентує основні засади організації та контролю. Од...
	Складність завдання полягає не тільки у подоланні корупційних, фальсифікаційних, плагіатних дій, псевдоавторства та інших порушень академічної доброчесності в Університеті, але й у створенні принципово нового доброчесного середовища, яке допомагає сти...
	Академічна доброчесність із етичної та ціннісної категорії має стати юридичною дефініцією, що передбачає відповідальність і відповідні санкції. Особа, чиї дії класифіковані як порушення, залучається до відповідальності, може бути позбавлено або відмов...
	Підвищення авторитетності диплому про здобуття освіти та конкурентоспроможності випускника на ринку праці можливе лише за умови надання освітніх послуг та набуття компетенцій із дотриманням принципів академічної доброчесності та етики академічних (зок...
	Мета Кодексу полягає на дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності (освітній, науковій, навчальній, виховній тощо) щодо адекватних академічних взаємовідносин та професійного спілкування між науковими, науково-педагогічними, пед...
	Завдання Кодексу академічної етики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького:
	 Встановлення етичних норм і оптимальних відносин в академічному середовищі
	 Ствердження основних принципів академічної поведінки, яких мають дотримуватися всі учасники університетської спільноти;
	 Сприяння формуванню академічного середовища, у якому кожен член університетської спільноти може займатися своєю діяльністю в умовах взаємної поваги й отримання позитивних емоцій від роботи, навчання й ведення наукових досліджень;
	 Недопущення, своєчасне виявлення та елімінація спірних ситуацій, пов’язаних із недобросовісною поведінкою для дотримання високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності працівників, здобувачів та студентів Університету.
	У розділах Кодексу академічної етики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького враховано вимоги таких документів (зі змінами та доповненнями): Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-техні...
	Кодекс академічної етики базується на фундаментальних принципах Великої Хартії Університетів, керівних принципах IAU-MCO (International Association of Universities and the Magna Charta Observatory) щодо інституційного етичного кодексу вищої освіти, Є...
	Академічна етика – сукупність морально-етичних норм, правил і принципів, у тому числі правил педагогічної етики, академічної доброчесності й ділового етикету, які регулюють міжособистісні відносини учасників освітнього процесу закладів вищої освіти.
	Педагогічна етика – сукупність норм і правил поведінки науково-педагогічних працівників, спираючись на які запроваджуються високі моральні стандарти педагогічної діяльності і будуються взаємовідносини, зумовлені педагогічною діяльністю.
	Діловий етикет – порядок взаємодії і поведінки працівників Університету та учасників освітнього процесу Університету під час спільної діяльності, включаючи ділове листування, прийом на роботу, звернення до керівництва тощо.
	Університетська спільнота – наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники; здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Університеті; фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу за освітньо-професійними програмами; інші ...
	Автор – фізична особа, яка своєю індивідуальною творчою працею та (або) у співпраці з іншими особами (авторський колектив) створила твір і якій належать майнові права інтелектуальної власності на нього відповідно до Цивільного кодексу України, Закону ...
	Твір – створений автором у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов’язків літературно-письмовий твір (книга, брошура, стаття, конспект лекції, аналітичний огляд, звіт, презентація тощо...
	Оприлюднення твору – дія, здійснена за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічн...
	Конфлікт інтересів – суперечність між приватними інтересами членів університетської спільноти, їх особистим вкладом в науково-педагогічну діяльність та їх посадовими обов’язками.
	Приватний інтерес – будь-який майновий (комерційний) чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами.
	Цитата – порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого опублікованого твору, який використовується, з обов’язковим посиланням на його автора і джерела цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими сво...
	Плагіат – оприлюднення (опублікування) повністю або частково чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору (ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»); привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід...
	Дублювання досліджень – офіційно не підтверджена домовленість між щонайменше двома особами, наслідком якої є виконання однакових або майже однакових робіт, що може спричиняти конфлікт інтересів.
	Фальсифікація – фрагменти роботи (наприклад статистичні показники) були вигадані або невірно вказані як результат власної роботи.
	Реплікація – коли особа подає майже однакову роботу декілька разів для підняття власного академічного рейтингу.
	Рерайт – це «переказ» чужого тексту своїми словами з точним збереженням сенсу оригіналу.
	Компіляція – навмисне компонування з декількох текстів одного з наданням плагіайованому матеріалу нового змісту, що не властивий оригіналу.
	Фундаментальні цінності Університету та Університетської спільноти – наукові, педагогічні і виховні функції Університету, що детермінуються і стверджуються Статутом Університету, полягають у формуванні високої культури поведінки учасників освітнього п...
	Університетська спільнота у своїй діяльності повинна дотримуватися таких основних цінностей:
	 академічна доброчесність;
	 колегіальність та повага до людської гідності;
	 відповідальність;
	 академічна свобода;
	 відповідальність за використання майна і ресурсів Університету, повага до навколишнього середовища.
	Університет у своїй діяльності втілює принцип свободи вираження поглядів на навчання, дослідження та думки. Члени університетської спільноти зобов'язані прагнути до правдивих знань, поширювати свій досвід і отримані знання.  Працівники, здобувачі та с...
	Університет декларує дотримання принципів соціальної відповідальності, принципу рівності доступу до вищої освіти, реалізації прав людини та громадянина. Члени університетської спільноти повинні:
	 Правильно використовувати й берегти майно Університету.
	 Захищати права інтелектуальної власності Університету і членів спільноти.
	 Використовувати ресурси Університету, робочий час працівників, обладнання, послуги та фінансування виключно для виконання досліджень і завдань Університету.
	 Визнавати принципи сталого розвитку, відповідально використовувати природні та інші ресурси.
	Члени університетської спільноти дотримуються академічної чесності й активно застосовують цей принцип у навчанні, викладанні, науково-дослідній діяльності, наданні інших освітніх і консультативних послуг. Дотримання академічної доброчесності педагогіч...
	 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
	 посилання на оригінальні джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, результатів наукових і навчально методичних праць інших авторів;
	 надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
	 контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
	 об'єктивне оцінювання результатів навчання.
	Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності (далі Положення) у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького визначає порядок діяльності комісії з питань етики та академічної доброчесності (далі – Коміс...
	Завданнями Комісії є:
	Академічна доброчесність вимагає, щоб і студент, і викладач, і дослідник почували себе вільними від руйнівного впливу корупції та академічного консерватизму. Слід підтримувати прагнення бути чесними та відкритими у висловлюванні своїх думок, бо в атмо...
	У разі недотримання або порушення вимог Кодексу академічної етики Університету Комісія може прийняти рішення рекомендувати ректору (вченій раді) Університету щодо педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників Університету:
	Таким чином усвідомлений моральний вибір, турбота про репутацію стають одним з основних механізмів внутрішньої саморегуляції професійної спільноти, визначають її етичні пріоритети, розстановку сил та логіку професійних комунікацій.
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