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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 розроблено у відповідності до Статуту
ТОВ «Міжнародна Академія Сучасної Медичної Освіти», (далі Організація), інших внутрішніх документів та чинного законодавства
України, зокрема, відповідних положень законів України «Про
освіту», «Про вищу освіту», «Про авторське право і суміжні
права», Постанови КМУ від 14.07.2021р. № 725 «Про затвердження
Положення про систему безперервного професійного розвитку
медичних та фармацевтичних працівників.
1.2. 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 Доказова медицина - добросовісне, точне і свідоме використання
кращих результатів клінічних досліджень для вибору лікування
конкретного пацієнта.
1.4. Для забезпечення академічної доброчесності учасники освітніх
заходів медичного спрямування мають дотримуватися таких принципів: –
верховенства права;
– соціальної справедливості;
– рівноправності;
– законності;
– науковості;
– професіоналізму та компетентності;
– поваги та взаємної довіри;
– відкритості й прозорості.
1.5. Доказова медицина передбачає добросовісне, обґрунтоване та
засноване на здоровому глузді використання найкращих сучасних
доказів для лікування кожного пацієнта. Що дуже важливо - такі
докази піддаються пошуку, порівнянню, узагальненню та широкому
розповсюдженню для використання в інтересах хворих.
1.6. Учасники освітніх заходів медичного спрямування обов'язково
завчасно інформуються про необхідність дотримання норм та правил
академічної
доброчесності,
принципів
доказової
медицини.
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2. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення
академічної доброчесності та дотримання принципів доказової
медицини. Наслідки. Права особи, яку звинувачують у порушенні нею
академічної доброчесності та/або принципів доказової медицини.
2.1. Дотримання академічної доброчесності Спікерами освітніх заходів
медичного спрямування передбачає:
2.1.1. посилання на джерела інформації у разі використання ідей,
розробок, тверджень, відомостей;
2.1.2. дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні
права; 2.1.3. надання достовірної інформації про методики і
результати досліджень, джерела використаної інформації;
2.2. Порушенням академічної доброчесності вважається:
2.2.1 академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю)
наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як
результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення
опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших
авторів без зазначення авторства;
2.2.2. самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних
раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових
результатів;
2.2.3. фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються
в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
2.2.4. фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних
даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
2.2.5. обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної
освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього
процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат,
самоплагіат, фабрикація, фальсифікація.
2.3. Дотримання принципів доказової медицини спікерами освітніх
заходів медичного спрямування передбачає:
2.3.1. принцип використання науково-медичної інформації лише
найвищого рівня доказовості;
2.3.2. принцип оптимальної діагностичної доцільності;
2.3.3. принцип постійного підвищення безпеки медичних
втручань;

ТОВ «Міжнародна академія сучасної медичної освіти»
провулок Куренівський, 17, Київ, 04073, Україна
тел. +380992800243 academy@edumed.org.ua
www.edumed.org.ua

2.3.4. принцип стандартизації медичних втручань;
2.3.5. принцип науково обґрунтованого прогнозу захворювання;
2.3.6. принцип раціональної фармакотерапії.
2.4. Спікери освітнього медичного заходу заздалегідь (за 4 дні) до
початку заходу надають свої доклади, презентації, доповіді тощо
організаційному комітету Організації для перевірки таких робіт на
предмет дотримання академічної доброчесності та принципів
доказової медицини, а також вказують посилання на джерела
інформації. Разом із роботами Спікери подають організаційному
комітету Організації заповнені Декларації академічної доброчесності
(Додаток 1).
2.5. Факт порушення академічної доброчесності чи принципів
доказової
медицини визначається організаційним комітетом
Організації із залученням відповідних фахівців в залежності від
тематики та виду освітніх заходів медичного спрямування.
2.6. Наслідком встановлення факту порушення академічної
доброчесності чи принципів доказової медицини є відмова
відповідній особі в участі у заході в якості Спікера.
2.7. Особа, яку звинувачують у порушенні нею академічної
доброчесності та/або принципів доказової медицини, має такі права:
2.7.1. ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо
встановлення факту порушення академічної доброчесності та/або
принципів доказової медицини, подавати до них зауваження;
2.7.2. особисто або через представника надавати усні та письмові
пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати
участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності
та/або принципів доказової медицини;
2.7.3. знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду
питання про встановлення факту порушення академічної
доброчесності та/або принципів доказової медицини;
2.7.4. оскаржити рішення про притягнення до академічної
відповідальності в органі, уповноваженому розглядати апеляції, або
в суді.
3. Прикінцеві положення
3.1. Це Положення затверджується рішенням Організаційного комітету
ТОВ «Міжнародна Академія Сучасної Медичної Освіти» та вводиться
в дію наказом директора Організації.
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3.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням
Організаційного комітету ТОВ «Міжнародна Академія Сучасної
Медичної Освіти» та вводиться в дію наказом директора.
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Додаток 1

ДЕКЛАРАЦІЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
(назва заходу)
Я,
_____________________________________________________________
підтверджую,
що
моя
дослідницька
робота
на тему:_____________________________________________________
є самостійним дослідженням, що не містить академічного плагіату.
Зокрема в моїй роботі немає запозичення текстів, ідей чи розробок,
результатів досліджень інших авторів без посилань на них, у тому
числі буквального перекладу з іноземних мов чи перефразування, що
видаються за свій текст, вирваних із контексту тверджень,
"розлапкованих" цитат, фабрикації
(вигаданих) даних чи
фальсифікації (вигаданих і модифікованих на догоду бажаному
висновку) результатів досліджень.
Мною дотримано норми законодавства України про авторське
право і суміжні права.
Список використаних джерел відображає опрацьований мною
матеріал, посилання на джерела є коректними.
Розумію, що в разі виявлення порушення мною принципів
академічної доброчесності, стверджених вище, моя робота буде
дискваліфікована і я не зможу продовжувати участь у заході в якості
Спікера.
_______

____________

___________________________

(дата)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

