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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. Це  Положення  визначає  основні  принципи  оцінки  заходів безперервного 

професійного розвитку (надалі-БПР)  на  ознаки академічної  доброчесності  та  дотримання  

принципів  доказової  медицини, поняття  виявлення  і  встановлення  фактів  порушення,  порядок  

притягнення  учасників  освітніх  заходів  БПР  до  академічної  відповідальності,  оскарження  рішень  

про  встановлення  порушень,  а  також,  регламентує  механізми комунікацій  суспільства  та  

професійної  спільноти  ТОВ «МЕДИК ІНФОРМ ГРУП»  на  засадах  академічної доброчесності та 

дотримання принципів доказової медицини. 

1.2.  Дане  Положення  поширюється  на  всіх  учасників  освітнього  процесу усіх  заходів БПР, 

що проводяться від  імені  ТОВ «МЕДИК ІНФОРМ ГРУП», в тому числі під торговельною маркою 

, . 

1.3. Положення розроблено відповідно до норм та принципів Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про запобігання корупції», «Про 

авторське право і суміжні права», «Про вищу освіту», «Положення про систему безперервного 

професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників», затвердженого ПКМУ від 14 

липня 2021 р. № 725,  наказів МОЗ України від 22.02.2019  № 446 «Деякі питання безперервного 

професійного розвитку лікарів» та від 23.11.2007 р. №742  «Про атестацію молодших спеціалістів з 

медичною освітою» та чинного законодавства України. 

1.4. Терміни вживаються у Положенні у значенні, наведеному в нормативних актах, 

зазначених в п.1.3. цього Положення. 

1.5. Положення є локальним нормативним актом для внутрішнього контролю дотримання 

правових, етичних та моральних норм на заходах БПР, організованих ТОВ «МЕДИК ІНФОРМ ГРУП». 

 

2. Порядок  виявлення  і  встановлення  фактів  порушення  академічної  доброчесності та 

дотримання принципів доказової медицини 

2.1.   Відповідальним органом за дотриманням порядку виявлення  і  встановлення  фактів  

порушення  академічної  доброчесності та дотримання принципів доказової медицини є 

виконавчий орган, встановлений Статутом ТОВ «МЕДИК ІНФОРМ ГРУП» (надалі – Виконавчий 

орган). 

 

https://clincasequest.hospital/


2.2. Під час організації заходів БПР Виконавчий орган перевіряє у осіб, залучених до 

організації та проведення заходів відсутність діяльності пов'язаної із виробництвом, оптовою та 

роздрібною торгівлею, імпортом лікарських засобів та медичних виробів, відсутність факту  

перебування у господарських, цивільних, трудових відносинах із особами, які провадять вказану 

діяльність. Виконавчий орган контролює дотримання вимог щодо заборони промоції торгових назв 

лікарських засобів та медичних виробів підчас проведення заходів БПР, забезпечує контроль за 

дотриманням засад доказової медицини під час освітнього процесу, здійснює діяльність відкрито, 

прозоро і на основі академічної доброчесності. 

2.3. Виконавчий орган в ході підготовки заходу БПР проводить моніторинг відповідності 

заявленій меті навчання, вимогам академічної доброчесності; вивчає зміст навчальних матеріалів 

та його відповідність темі заходу, чи представлений матеріал з науково обґрунтованим із 

зазначенням у відповідних випадках рівня доказовості та наведенням належних посилань. 

2.4. Будь-який учасник освітнього процесу у випадку виявлення порушення академічної 

доброчесності та дотримання принципів доказової медицини під час проведення заходів БПР 

повинен у письмовій формі повідомити Виконавчий орган про час, місце та докази встановлення 

факту порушення. 

2.5. З метою попередження недотримання принципів етичної поведінки порушень 

академічної доброчесності Виконавчим органом проводяться наступні профілактичні заходи, а 

саме: обов'язкове інформування учасників освітньо-наукового процесу про необхідність 

дотримання принципів та норм академічної чесності, професійної етики, ознайомлення всіх 

учасників освітнього процесу із нормами цього Положення; розповсюдження методичних 

просвітницьких матеріалів; проведення для учасників освітньо-наукового процесу циклу тренінгів з 

основ академічної підготовки інформаційних матеріалів (презентацій лекцій, доповідей, майстер-

класів), етики та доброчесності, із захисту прав інтелектуальної власності та трансферу технологій. 

2.6. Допуск особи до участі в заході БПР або до розробки заходів БПР здійснюється шляхом 

перевірки освітнього матеріалу, що буде використаний в заході БПР з посиланням на джерело 

походження інформації.  

 

3. Прийняття  рішення  про  встановлення  факту  порушення  академічної  доброчесності 

та дотримання принципів доказової медицини та притягнення  учасників  освітніх  заходів  БПР  

до академічної відповідальності 

3.1. В разі виявлення факту порушення академічної доброчесності та дотримання принципів 

доказової медицини під час підготовки або проведення заходів БПР, або отримання заяви про таке 

порушення відповідно до п.2.4 цього Положення, Виконавчий орган проводить засідання із 

запрошенням заявника та особи, відносно якої розглядається питання щодо порушення академічної 

доброчесності, на якому розглядаються факти порушення академічної доброчесності та  

дотримання принципів доказової медицини, а також відповідні докази про таке порушення. 

3.2. За результатами проведених засідань Виконавчий орган готує вмотивовані рішення у 

вигляді висновків щодо порушення чи не порушення академічної доброчесності та дотримання 

принципів доказової медицини, на основі яких до особи застосовуються академічної 

відповідальності. 

3.3. Особи, що порушили академічну доброчесність, або не дотримувались принципів 

доказової медицини під час освітніх заходів БПР притягуються до академічної відповідальності. 

3.4. В разі підтвердження факту порушення академічної  доброчесності та  дотримання 

принципів доказової медицини, особа яка вчинила порушення не допускається до проведення та 

участі у заході БПР. 

 

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. Кожна особа, стосовно якої розглядається питання про порушення нею академічної 

доброчесності та дотримання  принципів  доказової  медицини, має такі права: 

1) ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення 

академічної доброчесності, подавати до них зауваження;  

2) особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від 

надання будь-яких пояснень; 

3)  брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності; 

4) знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення 

факту порушення академічної доброчесності та притягнення до академічної відповідальності. 

4.2. Академічна відповідальність за порушення академічної доброчесності та дотримання  

принципів  доказової  медицини учасників заходів БПР, полягає у відмові у подальшій співпраці з 

ТОВ «МЕДИК ІНФОРМ ГРУП». Нарахування освітніх балів за науково-освітній матеріал, в якому було 

порушено академічну доброчесність або не дотримувались принципи доказової медицини, не 

проводиться. 

4.3.  У  разі незгоди з рішення Виконавчого органу, особа має право оскаржити рішення щодо 

порушення академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини в 

установленому законодавством України порядку. 

 

5. Прикінцеві положення 

5.1. Це Положення затверджується і вводиться в дію директором ТОВ «МЕДИК ІНФОРМ 

ГРУП». 

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом затвердження нової 

редакції Положення. 

5.3. Після затвердження нової редакції Положення, попередня редакція втрачає юридичну 

силу. 

 


