
ПЛАН  РОБОТИ КОМІСІЇ З АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

№ Структурний 

підрозділ 

Завдання Строки 

виконання 
Відповідальний 

1. Загально-організаційні заходи 

 Комісія з питань 

етики та 

доброчесності  

1. Розробити та затвердити на Вченої раді Університету 

«ПОЛОЖЕННЯ  про роботу комісії з питань етики та академічної 

доброчесності». 

Грудень 

2017 р. 

 

Проф. Мацегора Н.А. 

Проф. Стоєва Т.В. 

 

2.  Розробити план роботи комісії з питань етики та академічної 

доброчесності на 2018 рік. 

Січень, 

2018 р. 

Проф.  Мацегора Н.А. 

Проф.  Годован В.В. 

3. Розробити анкету з академічної доброчесності для викладачів  

4.  Розробити анкету з академічної доброчесності для студентів.       

Січень, 

2018 р. 

Проф. Мацегора Н.А. 

Проф. Стоєва Т.В. 

5. Оприлюднити на сайті університету «ПОЛОЖЕННЯ  про роботу 

комісії з питань етики та академічної доброчесності» і ін. законодавчі 

документи. 

6.  Створити адресу для спілкування. 

 

Лютий 

2018 р. 

 

К.х.н., ст..викладач 

Ширикалова А.О.  

2. Навчально – методична робота 

 Кафедра 1. Перевірити наявність у номенклатурі справ кафедри «Положення 

про академічну доброчесність» та «Кодексу етики та доброчесності». 

2. Провести оновлення стенду з виховної роботи кафедр з 

урахуванням  «Положення про академічну доброчесність» «Кодексу 

етики та доброчесності». 

Березень 

2018 р. 

Завідувачі  кафедр 

 

Завідувачі  кафедр 

 

 Деканат 1. Анкетування студентів за «Анкетою доброчестності» після 

закінчення кожного семестру. 

Не рідше 2 

разів на рік 

Декани  

 

 ЦМК за фахом  Включати у порядок денний обговорення питань про стан виконання 

положень етики та академічної доброчесності. 

Не рідше 2 

разів на рік 

Голови ЦМК  

за фахом 

3. Науково – дослідна робота 

 Кафедра 1. Персональна відповідальність за етичність та доброчесність при 

виконанні науково-дослідних робіт на кафедрі 

Постійно Завідувачі  кафедр 

 

 СНО та студентське 

самоврядування 

1. Розробити  ефективну схему інформування студентів про 

академічну доброчесність. 

Лютий,2018. Голова СНО 



2.  Персональна відповідальність за етичність та доброчесність 

виконання науково-дослідних робіт членами гуртків кафедр  

Постійно  Завідувачі  кафедр 

 

3.  Майстер-класи з оформлення НДР ІІкв.2018р.  Проф. Годован В.В.  

Проф. Стоєва Т.В. 

 Науковий відділ 

 

 

УПК 

 

Патентний відділ 

1. До протоколів УПК  ввести контроль відповідно  до «Положення 

про питання етики та академічної доброчесності».  

2. Особисті якості пошукувача у питанні  відповідальності  за 

етичність та доброчесність при виконанні дисертаційної роботи (за 

представленням керівника та у витягу із протоколу засідання кафедри). 

3. Патентування наукових досягнень як захист від порушення 

питань етики та академічної доброчесності. 

Ікв.2018 р.  

 

Постійно 

 

 

За заявою  

Зав. відділом  

 

Керівник дисертації 

 

 

Зав. відділом 

 Библиотека 1. Інформаційно-методичне забезпечення літературою про правові 

аспекти та відповідальність за плагіат. 

2. Оприлюднити дану інформацію  як на сайті університету так і на 

стенді бібліотеки.  

Постійно 

 

Ікв.2018 р. 

Зав. бібліотекою  

 

Зав. бібліотекою 

 Спеціалізовані вчені 

ради по захисту 

дисертацій 

1. Інформування дисертантів про питання  інтелектуальної 

власності. 

Перевірка робіт, що надходять до спец.ради на академічну 

доброчесність. 

Постійно 

 

 

Голови спец. Рад 

 

 Кафедра соціальної 

медицини  

Додати питання академічної доброчесності до курсу інтелектуальної 

власності для аспірантів 2-го року навчання 

Включити в 

програму  

Завідувачі кафедр 

 

 Кафедра философії 1. Норми права та суспільної моралі 

2. Сучасний вчений у дзеркалі суспільної думки  

ІІІкв.2018р. 

 

Завідувачі кафедр 

Завідувачі кафедр 

4. Лікувально-консультативна робота 

 Кафедра Дотримання лікарської етики та деонтології Постійно  Завідувачі кафедр 

 Гуманітарно-виховна робота  

 Гуртожитки  1. Кураторам академічних груп та поверхів гуртожитків провести 

кураторські часи щодо питань етики та академічної доброчесності 

2 рази на рік Декани Відповідальні  

особи кафедр 

 

Голова комісії з питань «Етики та академічної доброчесності» 

д.м.н., професор                                                                                                                                 Мацегора Н.А. 

 


