УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАКАЗ
№

Харків

Про заходи з розвитку системи
академічної доброчесності в
ХНМУ
З метою вдосконалення роботи у напрямку академічної доброчесності,
відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про
освіту», Кодексу академічної доброчесності Харківського національного
медичного університету, затвердженого наказом ХНМУ від 27.08.2019 № 305
враховуючи рекомендації Національного агентства забезпечення якості вищої
освіти, затверджені рішенням Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти від 29 жовтня 2019 року Протокол № 11 та на підставі доповідної
записки голови робочої групи з проведення аналізу стану академічної
доброчесності, етики та управління конфліктами в ХНМУ, в.о. проректора з
науково-педагогічної роботи Лещиної І.В. від 18 червня 2020 року
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План розвитку системи академічної доброчесності в ХНМУ,
що додається.
2. Затвердити Положення про академічну доброчесність та етику
академічних взаємовідносин в Харківському національному медичному
університеті, що додається.
3. Затвердити Положення про комісію з академічної доброчесності, етики
та
управління
конфліктами
Харківського
національного
медичного
університету, що додається.
4. Затвердити Положення про групу сприяння академічній доброчесності,
Харківського національного медичного університету, що додається.
5. Створити комісію з академічної доброчесності, етики та управління
конфліктами (далі - Комісія) у складі:
Голова Комісії:
М'ясоєдов В.В.
Заступник голови:
Лещина І.В.
Секретар:
Киричок І.В.

проректор з наукової роботи, професор
в.о. проректора
доцент

з

науково-педагогічної

директор Наукової бібліотеки

роботи,

Члени Комісії:
Амбросова Т.М.
Карпенко К.І.
Летік І.В.
Маракушин Д.І.
Марковський В.Д.
Ніколаєва А. О.
Олентьєв Р.В.
Омельчук О.Г.
Плєхова О.О.
Шапаренко О.В.

Штереб О.І.
Ющенко Л.П.

професор
кафедри
пропедевтики
внутрішньої
медицини №1, основ біоетики та біобезпеки
завідувач кафедри філософії, професор
проректор з науково-педагогічної роботи, професор
директор
Навчально-наукового
інституту
з
підготовки іноземних громадян ХНМУ, доцент
проректор з науково-педагогічної роботи, професор
декан І медичного факультету, доцент
начальник відділу кадрів
начальник юридичного відділу
голова ради Наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів і молодих учених (за згодою)
голова
первинної
профспілкової
організації
студентів, аспірантів та клінічних ординаторів (за
згодою)
т.в.о. голови Студентської Ради (за згодою)
голова
первинної
профспілкової
організації
співробітників ХНМУ (за згодою)

6. Створити групу сприяння академічній доброчесності (далі - Група)
у складі:
Голова Групи:
Лещина І.В.
Заступник голови:
Завгородній І.В.
Секретар:
Тагашова А.О.

Члени Групи:
Дерев'янченко Н.В.
Залюбовська О.І.

Карпенко К.І.
Кожина Г.М.

в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, доцент
директор Навчально-наукового
освіти ХНМУ, професор

інституту

якості

провідний
фахівець
групи
з акредитації
та
ліцензування Обчислювального центру Навчальнонаукового інституту якості освіти ХНМУ
завідувач кафедри латинської мови та медичної
термінології, доцент
завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики,
д.мед.н., професор, гарант освітньо-професійних
програм
«Лабораторна
діагностика»
першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю
224 «Технології медичної діагностики та лікування»
галузі знань 22 «Охорона здоров'я» та «Лабораторна
діагностика» другого (магістерського) рівня вищої
освіти за спеціальністю 224 «Технології медичної
діагностики та лікування» галузі знань 22 «Охорона
здоров'я»
завідувач кафедри філософії, професор
завідувач кафедри психіатрії, наркології, медичної

Макєєва Н.І.
Мацько А.М.
Ніколаєва А.О.
Павленко Т.Б.
Плєхова О.О.
Риндіна Н. Г.

Ткаченко В.Л.
Фоміна Л.В.

Чайченко Т.В.

Штереб О.І.
Янішен І.В.

психології та соціальної роботи, д.мед.н., професор,
гарант освітньо-професійної програми «Соціальна
робота» першого (бакалаврського) рівня освіти за
спеціальністю 231 «Соціальна робота» галузі знань 23
«Соціальна робота»
завідувач кафедри педіатрії №2, професор
заступник директора Навчально-наукового інституту
якості освіти ХНМУ
декан І медичного факультету,доцент
заступник директора Наукової бібліотеки
голова ради Наукового товариства
студентів,
аспірантів, докторантів і молодих учених (за згодою)
професор кафедри
внутрішньої медицини №2 і
клінічної імунології та алергології імені академіка
Л.Т. Малої, гарант освітньо-професійної програми
«Медицина» другого (магістерського) рівня вищої
освіти за спеціальністю 222 «Медицина» галузь знань
22 «Охорона здоров'я»
декан IV медичного факультету, доцент
завідувач кафедри української мови, основ психології
та педагогіки, к.філ.н., доцент, гарант освітньопрофесійної програми «Педагогіка вищої школи»
другого (магістерського) рівня вищої освіти за
спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» галузь
знань 01 «Освіта/педагогіка»
професор кафедри педіатрії № 1 та неонатології,
гарант освітньо-професійної програми «Педіатрія»
другого (магістерського) рівня вищої освіти за
спеціальністю
228
«Педіатрія»
галузі
знань
22 «Охорона здоров'я»
т.в.о. голови Студентської Ради (за згодою)
завідувач
кафедри
ортопедичної
стоматології,
д.мед.н., професор, гарант освітньої програми
«Стоматологія» другого (магістерського) рівня вищої
освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузь
знань 22 «Охорона здоров'я»

7. Голові Комісії та голові Групи забезпечити контроль за виконанням
всіма учасниками освітнього-наукового процесу вимог положень та плану,
затверджених п.1-4 даного наказу.
8. Відповідальність за виконання наказу покласти на проректора з наукової
роботи М'ясоєдова В.В. та в.о. проректора з науково-педагогічної роботи
Лещину І.В.
9. Контрол
залишаю за собою.
Ректор
професор

ИГ і Н А Л
ДПИСАНО

В.А.Капустник

