
 

 

 

 

УКРАЇНА  

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

Н А К А З  

 «01» липня 2020 року  м. Івано-Франківськ              № 681-д 

 

Про затвердження Положення  

про виявлення та запобігання 

академічного плагіату, Положення  

про академічну доброчесність, 

Кодексу академічної доброчесності 

В Університеті  
 

  Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», з метою 

дотримання академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності 

університетської громади, виявлення та протидії академічної недоброчесності 

та академічного плагіату серед учасників освітнього процесу та працівників 

Університету, на підставі рішення Вченої ради від 30.06.2020 року (протокол 

№ 8) 
 

НАКАЗУЮ 
 

1. Затвердити та ввести в дію Кодекс академічної доброчесності Івано-

Франківського національного медичного університету (надалі – Кодекс), що 

додається. 
 

2. Затвердити та ввести в дію Положення про академічну доброчесність в 

Івано-Франківському національному медичному університеті (надалі – 

Положення 1), що додається. 
 

3. Затвердити нову редакцію Положення про виявлення та запобігання 

академічного плагіату в Івано-Франківському національному медичному 

університеті (надалі – Положення 2), що додається. 
 

4. Створити Комісію з виявлення та запобігання академічного плагіату в 

Університеті у такому складі: 

Голова комісії - професор кафедри анатомії людини Жураківська О. Я. 

Члени комісії: 

- доцент кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії Федорак В.М; 

- оператор з обробки інформації та програмного забезпечення відділу 

інформаційно-аналітичного забезпечення Регуш О.В. 
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5. Створити Комісію з академічної доброчесності у такому складі (за 

посадою): 

Голова комісії  - проректор з наукової роботи Вакалюк І.П. 

Заступник голови комісії - перший проректор Ерстенюк Г.М. 

Секретар – доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства 

Савчук Н.В. 

 Члени комісії: 

- декан медичного факультету Яцишин Р.І.; 

- декан стоматологічного факультету Бугерчук О.В.; 

- декан фармацевтичного факультету Федяк І.О.; 

- декан факультету підготовки іноземних громадян Соломчак Д.Б.; 

- директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти                           

Пелехан Л.І.; 

- директор медичного коледжу Боцюрко Ю.В.; 

- голова комісії з виявлення та запобігання академічного плагіату в університеті 

Жураківська О.Я.; 

-  начальник відділу ЄКТС та моніторингу якості освіти Капечук В.В.; 

- начальник юридичного відділу Хомут У. В.; 

- голова студентського парламенту Тромбола О.В.; 

- голова ради студентського наукового товариства Гринів Н.М.; 

- голова товариства молодих вчених Гурик З.Я. 
 

6. Вважати такими, що втратили чинність накази ректора ІФНМУ №1200-д 

від 02.12.2015 року «Про введення в дію Положення про виявлення та 

запобігання академічного плагіату в університеті» та № 935-д від 30.08.2019 року 

«Про створення комісії з виявлення та запобігання академічного плагіату в 

університеті». 
 

7. Секретарю Комісію з академічної доброчесності, доценту кафедри 

внутрішньої медицини № 2 та медсестринства Савчук Н.В., затверджені 

Положення 1 і 2 та Кодекс, довести до відома керівників всіх структурних 

підрозділів з метою ознайомлення, вивчення та запровадження в діяльність 

Університету. 
 

8. Деканам факультетів, директору навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти, директору медичного коледжу, начальнику наукового 

відділу довести до відома всіх здобувачів освіти Університету затверджені 

Положення 1 і 2 та Кодекс для виконання. 
 

9. Здобувачам освіти, науково-педагогічним, педагогічним співробітникам 

кафедр, співробітникам структурних підрозділів Університету у своїй діяльності 

керуватися цими Положеннями та Кодексом. 
 

10. Наказ набирає чинності з дня його підписання. 

 




