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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 (надалі – 
Положення про академічну доброчесність)  визначає основні принципи дотримання 
академічної доброчесності та принципи доказової медицини, поняття дотримання та 
порушення, види академічної відповідальності, порядок притягнення до академічної 
відповідальності учасників заходів безперервного професійного розвитку (надалі – БПР), 
а також регламентує створення нових механізмів побудови комунікацій у  Навчальному 
центрі ПП "КОТРІС" (надалі – Провайдер) та необхідних умов для недопущення 
порушень академічної доброчесності. 

1.2. У цьому Положенні, термін має визначення, наведений у Законі України  "Про освіту": 
 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. 

1.3. Інші терміни, що вживаються у цьому Положенні,  мають визначення, наведені в Основах 
законодавства України про охорону здоров’я та Законах України  "Про освіту", "Про вищу 
освіту", "Про професійний розвиток працівників", Постанові Кабінету Міністрів України 
№725 від 14.07.2021 р. "Про затвердження Положення про систему безперервного 
професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників", Наказі МОЗ України 
№446 від 22.02.2019 "Про деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів. 

1.4. Дотримання академічної доброчесності учасниками заходів БПР передбачає: 
• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень,  

відомостей; 
• дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
• надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела 

використаної інформації та власну освітню діяльність. 
У тому числі лекторами заходів БПР (надалі – Лектор): 

• контроль за дотриманням академічної доброчесності слухачами заходів БПР (надалі – 
Слухач); 

• об’єктивне оцінювання результатів навчання. 
Слухачами: 

• самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 
контролю результатів навчання; 

• надання достовірної інформації про результати власної освітньої діяльності, 
використані методики досліджень і джерела інформації. 

1.5. Порушенням академічної доброчесності вважається: академічний плагіат, самоплагіат, 
фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.  

 

2. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної 
доброчесності та дотримання принципів доказової медицини 

 
2.1. При створенні матеріалів заходів БПР автори дотримуються засад доказової медицини і 

академічної доброчесності, пп. 6 Глави VI Наказу МОЗ 446 "медичної етики, деонтології, 
цифрових та комунікаційних навичок та інших освітніх заходів, які не стосуються 
відповідної лікарської спеціальності (або спеціальностей) лікаря.  

2.2.  За 5 днів до початку проведення заходу всі матеріали заходу БПР перевіряються Комісією 
з доброчесності (далі Комісія), головою якої є керівник Навчального центру, на ознаки 
академічної доброчесності   та дотримання принципів доказової 



медицини,  контролюється актуальність, повнота та відповідність матеріалу темі 
навчання;  наявність/відсутність ознак реклами торгові назви лікарських засобів та 
медичних виробів. 

2.3. У випадку виявлення порушень лектору пропонується усунути недоліки протягом 2 днів 
та надати матеріали на повторну перевірку. 

2.4. Виявлення та встановлення фактів порушення дотримання принципів доказової медицини 
з боку Лекторів, що організовуються і проводяться Провайдером: 
• скарги слухачів; 
• аналізу відео чи аудіо матеріалів заходу БПР (у випадку аудіо- та відеофіксації).  

2.5. Виявлення та встановлення фактів порушення дотримання принципів академічної 
доброчесності під час контролю знань Слухачів здійснюється на підставі: 
• виявлення спроби складання тестів (виконання завдання) повністю або частково 

замість Слухача іншою особою; 
• виявлення під час виконання завдань (складання тестів) фактів використання 

додаткових джерел інформації (електронних, друкованих, тощо), що не відповідають 
регламенту затвердженого процесу оцінювання. 

 

3. Прийняття рішення про встановлення факту порушення академічної 
доброчесності та дотримання принципів доказової медицини 

 

3.1. Рішення про встановлення факту порушення академічної доброчесності приймається 
колегіально Комісією з обов'язковим залученням Лектора даного заходу БПР. 

3.2. За результатами перевірки проводиться засідання Комісії, яке оформлюється відповідним 
протоколом, де вказуються факти порушення академічної доброчесності в разі їх 
виявлення. 

3.3. За результатами проведених засідання Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді 
висновків щодо порушення чи не порушення академічної доброчесності. Зазначені 
висновки носять рекомендаційний характер, Керівнику навчального центру для 
подальшого вирішення щодо вибору відповідних заходів морального чи дисциплінарного 
характеру. 

 
 

4. Притягнення учасників освітніх заходів БПР до академічної 
відповідальності 

 
4.1.  Учасники заходу БПР, що порушили академічну доброчесність або не дотримались 

принципів доказової медицини чи пп. 6 Глави VI Наказу МОЗ 446 "медичної етики, 
деонтології, цифрових та комунікаційних навичок та інших освітніх заходів, які не 
стосуються відповідної лікарської спеціальності (або спеціальностей) лікаря під час 
заходів БПР притягуються до академічної відповідальності. 

4.2. Академічна відповідальність за порушення академічної доброчесності Лекторів, що 
прийняли участь у заході БПР, полягає у: 
• попередженні; 
• догані; 
• відмови від подальшої співпраці. 

4.3. За порушення академічної доброчесності Слухачі можуть бути притягнені до такої 
академічної відповідальності: 
• повторне проходження оцінювання (тестовий іспит, практичний іспит тощо); 



• повторне проходження відповідного заходу БПР за умови можливості його 
повторного проведення; 

• при відмові Слухача, щодо якого виявлено факти порушення академічної 
доброчесності, від повторного проходження оцінювання або відповідного заходу БПР, 
сертифікат не може бути видано і бали БПР за участь у такому заході не 
нараховуються. 
5. Оскарження рішень про встановлення порушень академічної 

доброчесності та дотримання принципів доказової медицини і 
притягнення до академічної відповідальності учасників освітніх заходів 

БПР 
 
5.1. Кожний учасник заходу БПР, стосовно якого порушено питання про порушення ним 

академічної доброчесності, має такі права:  
• ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення 

академічної доброчесності, подавати до них зауваження; 
• особисто надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких 

пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;  
• знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про 

встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення до 
академічної відповідальності;  

• оскаржувати рішення про притягнення до академічної відповідальності до Керівника 
навчального центру. 

5.2. Академічна відповідальність за порушення академічної доброчесності Лектора, полягає у 
відмові у подальшій співпраці з ним.  

5.3. Нарахування балів за матеріал заходу БПР, в якому було порушено академічну 
доброчесність або не дотримувались принципи доказової медицини, не проводиться. 

 
 

6. Прикінцеві положення 
 
 
6.1. Положення набуває чинності з дня його затвердження директором ПП "КОТРІС". 
6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом затвердження нової редакції 

Положення. Після затвердження Положення у новій редакції попередня редакція втрачає 
юридичну силу. 
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