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Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на 

ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової 

медицини 

1. Провайдер несе повну відповідальність за підготовку змісту освітнього заходу на принципах 
дотримання принципів доказової медицини та доброчесності. 

2. Провайдер вимагає, щоб усі клінічні рекомендації, які надаються в ході освітньої діяльності, 
базувалися на здобутках сучасної науки, наукових доказах та клінічному обґрунтуванні, а 
також надавали справедливе та збалансоване уявлення про діагностичні та терапевтичні 
підходи. 

3. Провайдер вимагає дотримання норм законодавства про авторське право i суміжні права, 
надання достовірної інформації про методики i результати досліджень, надання посилання 
на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей. 

4. Усі клінічні рекомендації та інформація про наукові дослідження, що використовуються в 
освітній діяльності, переглядаються відповідними особами, які задіяні в процесі планування, 
підготовки та реалізації освітнього заходу.  

5. При виявленні   та   встановленні   фактів   порушення   академічної доброчесності та 
дотримання принципів доказової медицини керівництво приймає відповідні рішення щодо 
таких порушень. Незначні порушення виправляться i освітні матеріали надаються в ході 
реалізації освітнього заходу. Порушення, які не відповідають принципам академічної 
доброчесності та доказової медицини, відсторонюються від участі в освітньому заході. 

6. Оскарження рішень про встановлення порушень академічної доброчесності та дотримання 
принципів доказової медицини відбувається на основі письмового звернення (апеляції) 
особи, навчальний матеріал якої перевірявся. Апеляція подається особисто автором 
(авторами) матеріалу на ім'я Президента Міжнародного благодійного фонду «Здоров'я 
українського народу» у триденний термін після оголошення результатів перевірки. Апеляція 
розглядається Комісією з питань академічної доброчесності у тижневий термін з наступного 
дня після виходу наказу (доручення) Президента про розгляд апеляції, якщо інший термін не 
зазначено в наказі (дорученні). Висновки Комісії з питань академічної доброчесності 
оформлюються відповідним протоколом. За результатами засідання Комісія з питань 
академічної доброчесності формує висновки, які підписує голова Комісії, ii члени та заявник, 
зазначаючи «3 висновками Комісії погоджуюсь». 

7. Порушення академічної доброчесності учасниками освітніх заходів з безперервного 
професійного розвитку можуть стати причиною відмови у подальшій співпраці щодо 
підготовки навчального контенту, участі в організації та плануванні заходу БПР. За дії 
(бездіяльність), що визнані як порушенням академічної доброчесності, особа, стосовно якої 
порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, може бути притягнута до 
інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених чинним законодавством 
України. 


