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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки
академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини (далі –
Положення) регламентує процес забезпечення контролю за дотриманням засад
доказової медицини та здійсненням відкритої, прозорої діяльності на основі
академічної доброчесності під час заходів безперервного професійного розвитку,
що організовуються ДУ «ІМІ НАМН».
1.2. Положення розроблено відповідно до норм чинних Законів України «Про вищу
освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про
авторське право і суміжні права», Постанови КМУ від 14 липня 2021 року. № 725
«Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку
медичних та фармацевтичних працівників», Статуту ДУ «ІМІ НАМН» та
Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі
вищої освіти (European Standards and Guidelines for Quality Assurance for European
Higher Education Area).
1.3. Положення є елементом нормативної бази системи організації та проведення
заходів безперервного професійного розвитку ДУ «ІМІ НАМН», спрямованим на
контроль за дотриманням відповідності заходу заявленій меті навчання, вимогам
академічної доброчесності; відповідності змісту навчальних матеріалів темі
заходу; їх науковій обґрунтованості із зазначенням у відповідних випадках рівня
доказовості та наведенням належних посилань.
1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених
законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час
заходів безперервного професійного розвитку з метою забезпечення довіри до
представлених наукових та практичних результатів або досягнень;
принципи доказової медицини: використання науково-медичної інформації
лише найвищого рівня доказовості; постійне оновлення інформації щодо
досягнень медичної науки і клінічної практики; постійне знайомство всіх
учасників медичної галузі з досягненнями науки і практики; оптимальна
діагностична доцільність; раціональна фармакотерапія як основа для
індивідуальних програм високоефективного, безпечного і економічно
виправданого лікування будь-якого захворювання; наукове обґрунтування
прогнозу захворювання; постійне підвищення безпеки медичних втручань
(діагностичних,
медикаментозних,
фізіотерапевтичних,
хірургічних,
організаційних); стандартизація медичних втручань з метою використання лише
найбільш ефективних, безпечних і економічно виправданих методів діагностики,
профілактики і лікування з урахуванням типу лікувально-профілактичних
закладів; мінімізація економічних затрат на діагностику і лікування
захворювань; колективна відповідальність за високу ефективність діагностичних
і лікувальних технологій; постійна оптимізація діяльності національних систем
охорони здоров’я з метою раціонального використання державних ресурсів і

можливостей пацієнтів, організації перспективних національних проектів і
програм, спеціальної підготовки та перепідготовки кадрів;
заходи безперервного професійного розвитку (далі – заходи) – освітні заходи
медичного спрямування, метою яких є підтримання або підвищення рівня
професіоналізму та розвиток індивідуальної медичної практики для задоволення
потреб пацієнтів та оптимізації функціонування системи охорони здоров’я, за
проходження яких нараховуються бали безперервного професійного розвитку;
бал безперервного професійного розвитку – одиниця вимірювання здобутих
теоретичних знань та практичних навичок в процесі здійснення безперервного
професійного розвитку;
2. ПОРЯДОК ВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ ПОРУШЕННЯ
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ
ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ
2.1. Перевірці на виявлення та встановлення фактів порушення академічної
доброчесності та дотримання принципів доказової медицини у відповідності з
Положенням підлягають всі заходи безперервного професійного розвитку, що
організовуються ДУ «ІМІ НАМН», у т.ч. всі матеріали, що будуть оприлюднені під
час заходу – доповіді, статті, тези, навчальні матеріали, тощо.
2.2. Перевірка заходів безперервного професійного розвитку здійснюється
уповноваженою особою, яка призначається директором інституту.
2.3. Порушенням академічної доброчесності вважається:
академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих)
результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження
(творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів
мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; формою академічного
плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без посилання на джерело
інформації власних раніше опублікованих текстів;
фабрикація – фальсифікація результатів досліджень, посилань, або будь-яких
інших даних, що стосуються освітнього процесу;
обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої
(наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу;
списування – використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації
під час оцінювання результатів навчання;
хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція
щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або
нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в
освітньому процесі.

2.4. Перевірка рукописів статей, тез доповідей, які надходять до оргкомітету
заходу, здійснюється у відповідності до чинного у ДУ «ІМІ НАМН» Положення
про порядок перевірки академічних текстів на плагіат. Зміст матеріалів має
відповідати темі заходу та бути науково обґрунтованим із зазначенням у
відповідних випадках рівня доказовості та наведенням належних посилань.
2.5. Учасники заходу надають до оргкомітету заходу презентації, доповіді та інші
матеріали з обов’язковими посиланнями на літературу, що цитується, або на
авторів, матеріали яких використано у презентації, або інші джерела інформації, у
т.ч. електронні посилання.
2.6. Уповноважена особа, а за необхідності призначені головою оргкомітету заходу
рецензенти, перевіряють надані матеріали на предмет дотримання вимог
академічної доброчесності та принципів доказової медицини, у т.ч. на академічний
плагіат, коректність цитувань, рівень доказовості наукових досліджень.
3. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ПОРУШЕННЯ
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ
ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ І ПРИТЯГНЕННЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНІХ
ЗАХОДІВ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДО
АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
3.1. Встановлення факту порушення академічної доброчесності та дотримання
принципів доказової медицини учасником освітнього заходу безперервного
професійного розвитку приймається уповноваженими на це колегіальними
органом – оргкомітетом заходу, на підставі матеріалів, наданих уповноваженою
особою.
3.2. Встановлення факту порушення академічної доброчесності та дотримання
принципів доказової медицини учасником освітнього заходу безперервного
професійного розвитку є підставою відмови у участі у заході або відправлення
матеріалів, представлених учасником, на доопрацювання або не нарахування
учаснику балів безперервного професійного розвитку.
3.3. Відповідне рішення по факту порушення академічної доброчесності та
дотримання принципів доказової медицини учасником освітнього заходу
безперервного професійного розвитку надається учаснику заходу у письмовій
формі або електронною поштою.
4. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ
ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ І ПРИТЯГНЕННЯ ДО АКАДЕМІЧНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНІХ ЗАХОДІВ З
БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
4.1. Учасник освітнього заходу безперервного професійного розвитку, до якого
прийнято рішення про встановлення порушень академічної доброчесності та

дотримання принципів доказової медицини і притягнення до академічної
відповідальності (далі - рішення), має право оскаржити рішення упродовж 10
днів з моменту винесення рішення, шляхом подання заяви на ім’я директора ДУ
«ІМІ НАМН».
4.2. Директором ДУ «ІМІ НАМН» призначається комісія для розгляду скарги і
перевірки обставин та/або матеріалів, проведення експертизи та визначається
термін роботи комісії.
4.3. Комісія у визначений термін надає висновок щодо правомірності прийнятого
рішення і рекомендації щодо подальших дій у відношенні учасника заходу.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Положення набуває чинності з дати його введення Наказом директора
Інституту.
5.2. Всі зміни та доповнення до Положення затверджуються Вченою радою та
вводяться наказом директора Інституту.
5.3. Відповідальність та контроль за виконанням Порядку несуть посадові особи
відповідно до їх функціональних обов’язків.

