
ЗАТВЕРДЖЕНО 
на засщанш Групи сприяння академ1чнш 
доброчесност1 в ХНМУ 
В1Д року протокол №1 

Перспективний план 
роботи групи сприяння академ1чн1Й доброчесност! в ХНМУ 

на 2020-2021 навчальний рш 

№ 
п/ 
п 

Дата засщання 
Питания для розгляду 

Доповщач 

1 11 листопада 2020 року 

1.1 Про анашз стану академ1чно'1 доброчесноеп в ХНМУ, пропозицп щодо плану роботи групи сприяння та його 
затвердження та реал1защя в осв1тньо-науковому просторь 

Лещина 1.В. 

1.2 
Створення, атестащя та реагизащя курсу «Академ1чна доброчесшсть » на шформацшно-осв1тньому портал1 
«Дистанцшне навчання ХНМУ» для В1тчизняних студент1в 1 курс1в I, II, III, IV медичних факультет1в та 
стоматолопчного факультету 

Завгороднш 1.В. 

1.3 Наукова б1блютека в сприянш та поширенн1 принцишв академ1чно-1 доброчесност1 в ХНМУ. Павленко Т.Б. 

2 
13 С1чня 2021 року 

2.1 
Стан укладання додаткових угод до контракт1в/трудового договору з науково-педагопчними прац1вниками щодо 
дотримання принцишв академ1чно1 доброчесност1. 

Олентьев Р.В. 

2.2 Оргашзащя проведения курсу «Академ1чна доброчесн1сть » на шформацшно-осв1Тньому портал1 «Дистаищйне 
навчання ХНМУ» для 1ноземних здобувач1в осв1ти 1 курсу 

Завгороднш 1.В. 

2.3 
Участь Наукового товариства студент1в, асшрант1в, докторант1в 1 молодих учених та СтудентськоТ Ради у 
формуванн1 св1домого ставлення студентства до академично!' доброчесност1, просв!тницьк1Й робот1 31 студентською 
спшьнотою. 

Плехова О.О. 
Штереб О.1. 

2.4 Створення опитувальник1в та орган1зац1я проведения анкетування серед здобувач1в осв1ти та науково-педагопчних 
ПраП1ВНИК1В. 

Карпенко К.1. 
Марущенко О.А. 
Н1колаева А.О. 

2.5 Висв1тлення питань Академ1чноУ доброчесност! в програмах П1двищення педагопчноУ квал1ф1кацп для 
недагог1чних, науково-педагопчних, наукових прашвниюв. 

Фом1на Л.В. 



3 17 березня 2021 року 

3.1 
Впровадження питань з дотримання академ1чно1 доброчесносп та поширення культури академ1чноТ доброчесносп 
серед здобувач1в осв1ти на приклад1 викладання на кафедр1 латинськоУ мови та медичноТ термшологн 

Дерев'янченко Н.В. 

3.2 
Впровадження питань з дотримання академ1чно1 доброчесност1 та поширення культури академ1чно1 доброчесност1 
серед здобувач1в осв1ти, на приклад1 осв1тньо-професшно'1 програми «Пед1атр1я» другого (мапстерського) р1вня 
вищо1 осв1ти за спец1альн1стю 228 «Пед1атр1я» галуз1 знань 22 «Охорона здоров'я» 

Чайченко Т.В. 

3.3 
Розробка проект1в наочного матер1алу(1нфограф1ки, банери, вщео) з питань дотримання принцишв академ1чно'1 
доброчесност1 

Плехова О.О. 
Штереб О.1. 

3.4 Орган1зац1я проведения курсу «Академ1чна доброчесн1сть » на шформацшно-осв1тньому портал1 «Дистанц1Йне 
навчання ХНМУ» для науково-педагопчних прац1вник1в 

Завгородн1й 1.В. 

4 16 червня 2021 року 

4.1 Анашз соц10лог1чного опитування проведеного серед науково-педагопчних пращвниюв та здобувач1в осв1ти на 
предмет дотримання принцип1в академ1чно1 доброчесност1 в ушверситетг 

Марущенко О.А. 

4.2 Налагодження партнерства з ГУПжнародними проектами сприяння академ1чн1Й доброчесност1 в Укра'ш1 Завгородн1й 1.В. 
4.3 Пщсумки робота Групи сприяння за 2020-2021 н.р. Лещина 1.В. 
4.4 Визначення прюритет1в робота Групи на 2021-2022 н.р. Лещина 1.В. 


