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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 Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку 

(далі – БПР) на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів 

доказової медицини (далі – Положення) визначає загальні засади політики 

запобігання поширенню інформації, що суперечить засадам доказової 

медицини та не відповідає вимогам стандартів медичної допомоги під час 

проведення заходів БПР для фахівців у сфері охорони здоров'я 

спеціальностей 222 Медицина та 221 Стоматологія в навчально – науковому 

медичному інституті (далі – МІ) Сумського державного університету (далі – 

СумДУ). 

1.2 Положення розроблено у відповідності до Закону України «Про освіту»  

№ 2145 – VІІІ від 05 вересня 2017 року, Закону України «Про вищу освіту» 

№ 1556 – VІІ від 01 липня 2014 року, «Положення про систему 

безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних 

працівників», затвердженого постановою КМУ від 14 липня 2021 р. № 725, 

наказів МОЗ України від 18 серпня 2021 року   N 1751 «Про внесення змін до 

наказу Міністерства охорони здоров'я України від 22 липня 1993 року N 166» 

та від  18 серпня 2021 року N 1753 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства охорони здоров'я України від 22 лютого 2019 року N 446». 

1.3 Положення застосовується в частині, що не суперечить нормам чинного 

законодавства України, нормативної бази загальнодержавного та 

внутрішньоуніверситетського рівнів, наказів та розпоряджень відповідних 

посадових осіб.  

1.4 Положення розміщується на офіційному сайті МІ, в електронному реєстрі 

розділу «Післядипломна медична освіта». 

 

2. Загальні засади  

2.1 Дотримання академічної доброчесності та принципів доказової медицини 

медичними, науково-педагогічними та науковими працівниками МІ при 

плануванні та проведенні заходів БПР передбачає: 



 
 

• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

• використання клінічних настанов, створених на науково 

обґрунтованій базі;  

• дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

• надання достовірної інформації про результати власної наукової. 

лікувальної  та педагогічної діяльності; 

• контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами 

освіти. 

2.2 Перевірка змісту програм заходів БПР на відповідність принципам 

академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини 

здійснюється завідувачами кафедр, які задіяні в процесі планування, 

підготовки та реалізації освітнього заходу.  

2.3 Контроль заходів БПР щодо відповідності принципам академічної 

доброчесності та дотримання принципів доказової медицини здійснює 

заступник декана факультету післядипломної медичної освіти МІ (ФПМО): 

- не пізніше ніж за два тижні до початку переглядає запропонований 

кафедрою МІ контент заходу БПР, щоб переконатися, що навчально-

методичні матеріали не містять академічного плагіату, запропоновані до 

опанування лікувально – діагностичні методики є безпечними, ефективними 

та обґрунтованими з позицій доказової медицини; 

- при  наявності у навчально-методичних матеріалах заходу БПР  ознак 

академічного плагіату та недотримання принципів доказової медицини, в 

день виявлення повідомляє директора МІ та пропонує створити Тимчасову 

робочу комісію з питань академічної доброчесності та дотримання принципів 

доказової медицини (далі – Комісія).  

2.4 Комісія створюється наказом директора МІ на термін розгляду конкретної 

справи про потенційне порушення академічної доброчесності та 

недотримання принципів доказової медицини. До складу Комісії входять 

директор МІ, заступники декана ФПМО, найбільш досвідчені науково – 

педагогічні співробітники МІ. За необхідністю до складу Комісії (за їх 

згодою) можуть вводитися представники вітчизняних і закордонних 

організацій, закладів вищої освіти, наукових установ, підприємств тощо. До 

складу зазначених комісій не можуть входити особи, які притягувались до 

академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності. 

2.5 Засідання Комісії проводиться не пізніше ніж за 10 днів до заходу 

БПР за присутності особи, відповідальної за проведення заходу БПР. 

Засідання вважаться правомірним у разі, якщо участь у її роботі беруть 

не менше двох третин членів Комісії. Рішення Комісії вважається 

прийнятим, якщо воно підтримано простою більшістю голосів її членів 

шляхом відкритого голосування. Всі висновки Комісії фіксуються окремим 

протоколом. Результати роботи Комісії мають статус загального доступу. 

2.6 На засіданні Комісії можуть бути прийняти такі рішення: 

- рекомендувати до проведення захід БПР; 

- усунути зауваження щодо дотримання принців академічної 



 
 

доброчесності та доказової медицини з повторним розглядом; 

- не рекомендувати до проведення захід БПР. 

2.7 Відповідальність за порушення особами – організаторами заходу БПР 

норм академічної доброчесності та дотримання принципів доказової 

медицини, процедура апеляції визначаються нормами «Положення про 

академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у Сумському 

державному університеті».  

 

3. Прикінцеві положення 

3.1 Положення вводиться в дію з наступного дня після його затвердження 

Вченою радою МІ. 

3.2 Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися за рішенням 

Вченої ради МІ. У такому ж порядку Положення скасовується. 

3.3 Відповідальність за актуалізацію Положення та контроль за виконанням 

його вимог несуть посадові особи МІ відповідно до їх функціональних 

обов’язків. 
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