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Положення 

про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної 

доброчесності та дотримання принципів доказової медицини 

1. Загальні положення  

1.1 Цим положенням  (далі - Положення)  Громадської організація «Українська асоціація 

боротьби з інсультом» (далі – ГО «УАБІ» ) закріплює норми та правила професійного 

спілкування та поведінки між учасниками  наукових та освітніх заходів, що  організовані 

ГО «УАБІ»   

1.2 Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Основи 

законодавства в сфері охорони здоров’я», Цивільного Кодексу України та інших 

нормативно-правових актів чинного законодавства України та 

нормативних актів. 

1.3 Спільнота  ГО «УАБІ»  визнає академічну доброчесність та дотримання принципів 

доказової медицини  головною засадничою цінністю освітнього і наукового процесів при 

проведенні наукових та освітніх заходів та зобов'язує всіх учасників заходів 

дотримуватися загальновизнаних норм етики, моралі, стандартів у сферах освітньої, 

науково-дослідної діяльності,  дотримання галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. 

1. Забезпечення дотримання академічної доброчесності та принципів доказової медицини є 

невід'ємною складовою якості  освітнього і наукового процесів при проведенні наукових 

та освітніх заходів безперервного професійного розвитку який включає: 

1). Порядок виявлення  та встановлення  фактів порушень академічної доброчесності та 

принципів  доказової медицини при проведенні наукових та освітніх заходів безперервного 

професійного розвитку;  

2). 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). Оскарження рішень про встановлення порушень академічної    доброчесності та 

дотримання принципів доказової медицини і притягнення до академічної 

відповідальності учасників науково - освітніх заходів з безперервного професійного 

розвитку 

2. Принципи дотримання  академічної доброчесності  та принципів доказової 

медицини. 

 

2.1 Учасники науково - освітніх заходів з безперервного професійного розвитку  в 

обов’язковому  порядку мають: 

- посилатися на джерела наукової інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

- дотримуватись норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; 

- надавати достовірну інформацію про результати наукової діяльності,  клінічні 

дослідження, використані методики досліджень, з посиланням на джерела  використаної 

інформації;  
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- контролювати дотримання принципів академічної доброчесності інших учасників 

науково - освітніх заходів з безперервного професійного розвитку; 

- об'єктивно оцінювати результати навчання учасників науково - освітніх заходів з 

безперервного професійного розвитку. 

 

2.2 Науковий контент і зміст доповіді та/або тренінгу з оволодіння практичними 

навичками попередньо надається доповідачем Оргкомітету науково-практичного 

заходу не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні, до дати проведення заходу, та 

перевіряється Оргкомітетом науково-практичного заходу дотримання принципів 

доказової медицини : 

● Відповідність тематики та змісту доповіді або тренінгу до галузевих стандартів 

медичної допомоги та наявність посилань на наукові джерела, з яких взята 

інформація для доповіді або іншого матеріалу. 

● Використання автором в доповідях виключно назв діючих речовин і недопущення 

торгових назв лікарських засобів та інших засобів терапії та діагностики 

● Відсутність конфлікту інтересів доповідача під час проведення заходів 

безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання 

коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних 

виробів або медичних послуг. 

3. Відповідальність за порушення академічної доброчесності  та принципів доказової 

медицини. 

3.1. Порушенням академічної доброчесності  та принципів доказової медицини вважається: 

- академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових результатів, 

отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства; 

- самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих 

наукових результатів як нових наукових результатів; 

- фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі 

або наукових дослідженнях; 

- фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень; 

- списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, 

крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання; 

- обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої та/або наукової 

діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний 

плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування; 

- академічне хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи 

пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших 

благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної 

переваги в освітньому процесі; 

- необ'єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів 

навчання здобувачів освіти; 

- академічне шахрайство – підроблення підписів в офіційних документах, проходження 

процедур контролю знань підставними особами. 

4. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності та 

дотримання принципів доказової медицини. 

4.1 В разі підозри на порушення принципів академічної доброчесності та доказової 

медицини, така доповідь перевіряється експертною комісією оргкомітету.  

4.2 Прийняття рішення про встановлення факту порушення академічної доброчесності та 

дотримання принципів доказової медицини покладається на виконавчого директора 

Громадської організації «Українська асоціація боротьби з інсультом» Гуляєву М.В.  

4.3  В разі виявлення факту порушення принципів академічної доброчесності, реалізується 

притягнення такого учасника освітніх заходів безперервного професійного розвитку до 

академічної відповідальності, а саме: доповідь вилучається з програми заходу. Якщо 



порушення виникає вдруге, такий автор не допускається до участі в подальших заходах 

БПР. 

4.4 У випадку виявлення порушення академічної доброчесності або дотримання 

принципів доказової медицини учасників науково - освітніх заходів з безперервного 

професійного розвитку необхідно повідомити учасника науково - освітнього заходу про  

час, місце та процедуру встановлення факту порушення академічної доброчесності,  

дотримання принципів доказової медицини та притягнення його до академічної 

відповідальності.  

4.5 Питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та 

притягнення до академічної відповідальності розглядають  голова (співголова або 

уповноважені члени наукового оргкомітету науково - освітнього заходу та повідомляють 

учаснику про прийняте рішення. 

4.6 Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної 

доброчесності та дотримання принципів доказової медицини має такі права: 

- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення 

факту порушення академічної доброчесності або принципів доказової медицини , подавати 

до них зауваження; 

- особисто або через представника надавати усні та письмові 

пояснення або відмовлятися від надання будь-яких пояснень, брати 

участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності або принципів 

доказової медицини; 

- знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду 

питання про встановлення факту порушення академічної 

доброчесності або принципів доказової медицини та притягнення її до академічної 

відповідальності 

- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності 

4.7 Лист про факт порушення академічної доброчесності  або  принципів доказової 

медицини від оргкомітету  за підписом головуючого ( або іншої уповноваженої ним 

особи) може бути відправлений на адресу електронної пошти, яка була надана 

учасником освітнього процесу. Особа вважається такою, що отримала повідомлення з 

моменту його відправлення; 

5 Прийняття рішення про встановлення факту порушення академічної доброчесності та 

дотримання принципів доказової медицини і притягнення учасників освітніх заходів 

безперервного професійного розвитку до академічної відповідальності. 

5.1. Рішення про встановлення факту порушення академічної 

доброчесності  або  принципів доказової медицини та притягнення  учасників освітніх 

заходів безперервного професійного розвитку до академічної відповідальності викладається 

у довільній формі подання на ім’я виконавчого директора ГО «УАБІ» Гуляєву М.В.  

5.4. Рішення про встановлення факту порушення академічної доброчесності або принципів 

доказової медицини та притягнення учасника  наукового  освітнього заходу безперервного 

професійного розвитку до академічної відповідальності набуває чинності: 

- якщо його було оскаржено в спеціальній  комісії з питань академічної 

доброчесності  створеній із  членів оргкомітету  науково – освітнього  заходу або у судовому 

порядку і в задоволенні апеляційної скарги (або позову) було відмовлено. 

5.5 Рішення щодо встановлених фактів порушень академічної 

доброчесності та притягнення до академічної відповідальності, які набрали чинності, 

оприлюднюються у загальнодоступних джерелах (офіційний сайт  ГО «УАБІ», тощо). 

6 Оскарження рішень про встановлення порушень академічної доброчесності та 

дотримання принципів доказової медицини і притягнення до академічної 

відповідальності учасників освітніх заходів з безперервного професійного розвитку. 
6.1. Оскарження рішень про встановлення порушень академічної доброчесності та дотримання 

принципів доказової медицини і притягнення до академічної відповідальності учасників освітніх 

заходів з безперервного професійного розвитку відбувається шляхом подання заяви установленого 

зразка на ім’я Голови оргкомітету провайдера та надання коментарів, щодо незгоди з рішенням. 

 

 

Президент ГО «Українська асоціація боротьби з інсультом»    Поліщук М.Є. 


