ВИТЯГ
з протоколу №2

від 10 вересня 2020р.

Засідання кафедри онкології та радіології з радіаційною
медициною УМСА
Присутні:
1. зав. кафедри, д.мед.н., професор Баштан В.П.
2. д.мед.н., професор Почерняєва В.Ф.
3. д.мед.н., професор Чорнобай А.В.
4. д.мед.н., професор Шелешко П.В.
5. к.м.н, доц. Корнєєв О.В.
6. к.м.н., доц. Марченко В.Ю.
7. к.м.н.,доц. Васько Л.М.
8. к.м.н., доц. Жукова Т.О.
9. к.м.н., ас. Муковоз О.Є.
10.к.м.н., ас. Дудник Т.А.
11.к.м.н., ас. Литвиненко В.Є.
12.ас. Нестуля К.І.
Порядок денний:
Слухали: Про дотримання принципів академічної доброчесності усіма
учасниками освітнього процесу кафедри онкології та радіології з радіаційною
медициною

Українською

медичною

стоматологічною

академією.

Затвердження заходів, спрямованих на запобігання порушенням принципів
академічної доброчесності здобувачами освіти.
Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Баштан В.П. –
наголосив, що 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.

Дотримання

принципів

академічної

доброчесності усіма учасниками освітнього процесу є обов’язковою умовою
організації сучасного навчання у медичному виші. Викладачі кафедри

повинні постійно здійснювати контроль за дотриманням цих принципів
здобувачами вищої освіти.
ВИСТУПИЛИ:
Доктор

медичних

наук,

професор

Чорнобай

А.В.

наголосив

на

необхідності проведення під час занять зі студентами постійної роботи щодо
виховання академічної доброчесності у медичному вищі, неприпустимого
копіювання результатів чужої інтелектуальної власності та елементарного
списування.
Кандидат медичних наук, доцент Марченко В.Ю.

запропонував

викладачам-кураторам проводити додаткову виховну роботу, присвячену
питанням академічної доброчесності, зі студентами підлеглих академічних
груп.
Кандидат медичних наук, доцент Васько Л.М. висунула пропозицію одне
із чергових засідань студентського наукового гуртка кафедри присвятити
питанням академічної доброчесності під час виконання студентських
наукових досліджень. Наукові керівники студентів, які виконують роботи,
повинні наголошувати та недопустимості можливого академічного плагіату.
Кандидат медичних наук, доцент Корнєєв О.В. зазначив, що увесь
науково-педагогічний

колектив

кафедри

повинен

бути

взірцем

для

здобувачем освіти щодо дотримання принципів академічної доброчесності.
УХВАЛИЛИ:
1. Усім співробітникам кафедри дотримуватися принципів академічної
доброчесності.
2. Затвердити заходити, спрямовані на запобігання порушення принципів
академічної доброчесності здобувачами освіти на кафедрі.
Голова засідання: зав. кафедрою онкології
та радіології з радіаційною медициною,
д.мед.н., проф.

Баштан В.П.

Секретар: асистент кафедри онкології
та радіології з радіаційною медициною, к.м.н.

Муковоз О.Є.

