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Визначення термінів (Глосарій)

Академічна доброчесність - 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

Доказова медицина - добросовісне, точне і свідоме використання кращих результатів
клінічних досліджень для вибору лікування конкретного хворого

Інші визначення та терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про
охорону здоров’я, Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійний розвиток
працівників», Положенні про систему безперервного професійного розвитку медичних та
фармацевтичних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня
2021 року №725 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку
медичних та фармацевтичних працівників», наказі Міністерства охорони здоров’я України від 22
лютого 2019 року №446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

1. Загальні положення
1.1. Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної
доброчесності та дотримання принципів доказової медицини (далі - Положення) визначає засади
дотримання академічної доброчесності та принципів доказової медицини під час проведення заходів
безперервного професійного розвитку (далі – БПР) провайдером заходів безперервного професійного
розвитку - Товариством з обмеженою відповідальністю «Є Косметолоджи скул» (далі - Товариство).
1.2. Положення розроблено відповідно до Конституції України, Основ законодавства України про
охорону здоров’я, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійний розвиток
працівників», постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року №725 «Про
затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та
фармацевтичних працівників», наказів та листів Міністерства охорони здоров’я України (зокрема,
наказу від 22 лютого 2019 року №446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»),
Статуту Товариства.
1.3. Товариство є провайдером заходів безперервного професійного розвитку з моменту внесення
відповідної інформації про Товариство до системи безперервного професійного розвитку медичних та
фармацевтичних працівників Державною організацією «Центр тестування професійної
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при
Міністерстві охорони здоров’я України» (далі - ДО «Центр тестування»).

2. Дотримання академічної доброчесності та принципів доказової медицини
2.1. Система дотримання академічної доброчесності та принципів доказової медицини передбачає:
2.1.1. інформування представників Товариства (засновників, учасників, власників, працівників та
інших осіб, залучених до заходів БПР, далі - особи, пов’язані зі здійсненням БПР) та учасників заходів
БПР щодо правових засад, поняття та основних вимог академічної доброчесності та принципів
доказової медицини під час здійснення заходів БПР;
2.1.2. розробку методичних матеріалів щодо недопущення порушення академічної доброчесності та
принципів доказової медицини;
2.1.3. механізми виявлення порушень академічної доброчесності та принципів доказової медицини та
притягнення учасників освітніх заходів безперервного професійного розвитку до відповідальності;
2.2. Дотримання академічної доброчесності та принципів доказової медицини особами, пов’язаними
зі здійсненням БПР, передбачає:
2.2.1. самостійне створення усіх результатів навчальної, методичної діяльності відповідно до
функціональних обов’язків (статті, навчальні та навчально-методичні посібники, об’єкти
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інтелектуальної власності, тестові завдання для контролю знань, виступи, лекції, промови,
комп’ютерні програми, бази даних, аудіовізуальні твори, ілюстрації, тощо), посилання на джерела
інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
2.2.2. дотримання загальноприйнятих етичних норм;
2.2.3. дотримання Конституції України, Законів України, постанов Кабінету Міністрів України та
наказів Міністерства охорони здоров’я України та норм цього Положення під час здійснення заходів
БПР;
2.2.4. контроль за академічною доброчесністю учасників БПР;
2.2.5. об’єктивне оцінювання результатів навчання;
2.2.6. повагу до учасників заходів БПР незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства,
національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування,
походження, соціального і майнового стану, рівня кваліфікації та досвіду роботи, наявності судимості,
а також інших обставин.
2.3. Дотримання академічної доброчесності та принципів доказової медицини учасниками заходів
БПР, передбачає:
2.3.1. самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю
результатів навчання (для учасників з особливими потребами ця вимога застосовується з урахуванням
їх індивідуальних потреб і можливостей);
2.3.2. дотримання норм законодавства, Положення про систему безперервного професійного розвитку
медичних та фармацевтичних працівників, наказів Міністерства охорони здоров’я України та цього
Положення при участі у заходах БПР, що здійснюються Товариством;
2.3.3. надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності та участі у заходах
БПР, що здійснюються Товариством.

3. Порушення академічної доброчесності та принципів доказової медицини
3.1. Порушенням академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини при
здійсненні БПР вважається:
3.1.1. академічний плагіат - оприлюднення результатів навчальної, методичної та практичної
діяльності, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості, практичної
діяльності), а також оприлюднення таких результатів без зазначення авторства;
3.1.2. фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються при здійсненні БПР;
3.1.3. фальсифікація - свідома зміна чи фальсифікація вже наявних даних, що стосуються здійснення
БПР;
3.1.4. списування - виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю із
залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених до використання, зокрема під час
оцінювання результатів навчання;
3.1.5. обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої, наукової, методичної
та практичної діяльності;
3.1.6. хабарництво - надання (отримання) учасником заходів БПР або особами, пов’язаними зі
здійсненням БПР, 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;
3.1.7. необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання
учасників заходів БПР;
3.1.8. недотримання принципів доказової медицини - використання особами, пов’язаними зі
здійсненням БПР, під час підготовки та проведення заходів БПР, відомостей, які застаріли та (або) не
базуються на доказах (evidence-based medicine) та (або) порушують інші принципи доказової
медицини (зокрема, використання науково-медичної інформації лише найвищого рівня доказовості,
оптимальної діагностичної доцільності, стандартизації медичних втручань, постійного підвищення
безпеки медичних втручань, тощо);
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3.1.9. інші види порушення академічної недоброчесності та (або) дотримання принципів доказової
медицини.
3.2. З метою моніторингу дотримання особами, пов’язаними зі здійсненням БПР та учасниками
заходів БПР вимог академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини, наказом
Директора Товариства створюється комісія з питань академічної доброчесності (далі - Комісія).
3.3. Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення Положення і надавати
пропозиції Директору щодо накладання відповідних санкцій.
3.4. Персональний склад комісії визначається наказом Директора. До складу комісії входить Директор
Товариства (який її очолює), провідні вчені та лікарі за напрямками діяльності, можуть входити
представники інших підприємств, організацій та установ.
3.5. Комісія, не менш, як за три дні до дати проведення заходу БПР, отримує від осіб, що пов’язані з
БПР (зокрема, лекторів, викладачів, тренерів, тощо) матеріали заходу з метою перевірки їх змісту на
дотримання академічної доброчесності, принципів доказової медицини, а також відсутності у таких
матеріалах реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг, за результатами чого
схвалює зміст таких матеріалів або надає мотивовану відмову з встановленням строку для усунення
недоліків. Після усунення вказаних недоліків, матеріали надсилаються Комісії повторно. Не
допускається використання під час проведення заходів БПР матеріалів, які не отримали схвалення
комісії та недоліки яких не були усунені.
3.6. Комісія має право контролю за дотриманням академічної доброчесності, принципів доказової
медицини та відсутності реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг
безпосередньо під час проведення заходів БПР. Порушення академічної доброчесності, принципів
доказової медицини, рекламування лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг під
час проведення заходів БПР є підставою для припинення такого заходу за рішенням Комісії.
3.7. Особа, яка стала свідком або має серйозну причину вважати, що стався факт порушення цього
Положення, повинна повідомити про це комісію.
3.8. Якщо учасник заходів БПР або особа, пов’язана з БПР, має сумніви або невпевненість, що його дії
або бездіяльність можуть порушити Положення, він може звернутись за консультацією до Комісії.
3.9. Будь-який учасник заходів БПР або особа, пов’язана з БПР, має право звернутись до Комісії з
метою внесення пропозицій та доповнень до цього Положення.
3.10. Звернення до Комісії учасниками заходів БПР або особами, пов’язаними з БПР, допускається
нарочно, засобами електронної пошти шляхом направлення листа на електронну скриньку
hello@eacademy.group чи в інший зручний спосіб.
3.11. Особа, щодо якої встановлюється факт порушення академічної доброчесності та (або)
дотримання принципів доказової медицини, запрошується на засідання комісії.
3.12. За результатами розгляду матеріалів про встановлення факту порушення академічної
доброчесності та (або) дотримання принципів доказової медицини, Комісія виносить вмотивоване
рішення. У випадку виявлення порушень академічної доброчесності та принципів доказової
медицини, приймається рішення про притягнення особи до академічної відповідальності.
3.13. Особа, яка підозрюється у порушенні академічної доброчесності та (або) принципів доказової
медицини, має право:
3.13.1. бути присутньою під час встановлення факту академічної недоброчесності та (або) порушення
принципів доказової медицини;
3.13.2. ознайомитись з матеріалами справи, які досліджуються;
3.13.3. надавати пояснення по суті справи, відмовитись від пояснень;
3.13.4. оскаржити прийняте рішення;
3.14. При встановленні порушення Постанови БПР особа, яка встановила таке порушення має право
подати скаргу ДО «Центр тестування» з підтверджуючим фото та/чи відеозаписом користуючись
окремим блоком «Скарги», який розміщено на сторінці ДО «Центр тестування» за адресою:
https://www.testcentr.org.ua/uk/bpr (https://forms.gle/spAjTFb15m16Mjqy6), або іншим способом,
визначеним ДО «Центр тестування».
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4. Порядок оскарження рішень про встановлення порушень академічної доброчесності та
дотримання принципів доказової медицини

4.1. У випадку незгоди з рішенням про встановлення факту порушення академічної доброчесності та
(або) дотримання принципів доказової медицини, особа має право у термін до трьох робочих днів з
моменту отримання такого рішення подати письмову апеляційну скаргу до Директора Товариства.
Апеляційна скарга повинна бути подана не пізніше тридцяти днів з моменту прийняття такого
рішення. Апеляційна скарга, подана з пропущенням даного строку, не підлягає розгляду.
4.2. Апеляційна скарга повинна містити прізвище, ім’я, по батькові особи, його місце роботи чи
навчання, засоби зв’язку з ним (місце проживання, адреса електронної пошти та номер мобільного
телефону), інформацію про оскаржуване рішення, обґрунтування безпідставності оскаржуваного
рішення. Апеляційна скарга, яка не відповідає встановленим вимогам, до розгляду не приймається.
4.3. Для розгляду апеляційної скарги Директором Товариства створюється апеляційна комісія, яка
повинна включати фахівців відповідного профілю та призначається її Голова.
4.4. Комісія розглядає апеляційну скаргу протягом тридцяти робочих днів з дня її отримання. Про дату
та час розгляду апеляційної скарги заявника попереджають не менш, як за два дні шляхом надсилання
йому електронного повідомлення. Якщо особа, яка подала апеляційну скаргу, не з’являється на її
розгляд, то така скарга розглядається за відсутності цієї особи.
4.4. У випадку, якщо розгляд апеляційної скарги потребує необхідності отримання додаткової
інформації, термін розгляду апеляційної скарги може бути продовжено не більше, як на п’ятнадцять
днів.
4.5. Сумніви, які виникають під час розгляду апеляційної скарги, трактуються на користь особи, яка
підозрюється у порушенні академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини.
4.6. За результатами засідання апеляційна комісія затверджує більшістю голосів висновок, який
підписує Голова апеляційної комісії та її члени.

5. Відповідальність
5.1. За порушення академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини, особи,
пов’язані з БПР, можуть бути позбавлені права брати участь у заходах БПР, що здійснюються
Товариством.
5.2. За порушення академічної доброчесності учасники заходів БПР можуть бути притягнені до такої
академічної відповідальності:
5.2.1. повторне проходження відповідного освітнього компоненту освітньої програми;
5.2.2. анулювання результатів виконаної роботи та відсторонення від участі в даному освітньому
заході.


