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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОЦІНКУ ЗАХОДІВ БЕЗПЕРЕРВНОГО 

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ОЗНАКИ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ДОКАЗОВОЇ 

МЕДИЦИНИ 

 

Важливе місце у сучасному науковому та освітньому процесі відіграє 

академічна доброчесність та дотримання принципів доказової медицини в 

межах науково-практичної роботи. 

В першу чергу академічною доброчесністю є сукупність етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники 

освітнього процесу під час навчання, викладання та впровадження наукової 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів наукових досягнень. У 

нашій країні подеколи відмічається порушення академічних етичних норм у 

вигляді привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід 

чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях 

чужого твору без посилання на автора, що в свою чергу негативно впливає на 

різні сфери науково-дослідної та людської діяльності. Закон України «Про 

освіту» (п.4, статті 42) дає визначення «академічного плагіату — як 

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». 
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Дотримання академічної доброчесності 

лекторами/доповідачами/спікерами передбачає:  

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

тверджень, відомостей; 

 дотримання норм законодавства про авторське право; 

 надання достовірної інформації про результати досліджень та власну 

педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; 

 контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами 

освіти. 

Основою якісного безперервного професійного розвитку є дотримання 

принципів доказової медицини та академічної доброчесності. Стратегічним 

напрямком сучасної медичної науки і практики є принципи доказової 

медицини, які ґрунтуються на бездоганній науковій інформації та зорієнтовані 

на підвищення рівня наукових досліджень, суттєве поліпшення діагностики, 

профілактики, лікування і прогнозу захворювань людей, оптимізацію 

діяльності органів державної системи охорони здоров’я. Доказова медицина 

має на меті вирішення таких завдань: стандартизувати діяльність науковців, 

лікарів та організаторів охорони здоров’я на принципах доказової медицини; 

підвищити ефективність фармакотерапії та надання якісної медичної 

допомоги; підвищити безпеку лікування та знизити ризик виникнення 

ускладнень та надмірного зловживання медикаментів; оптимізувати 

економічне забезпечення лікування, надаючи перевагу менш дорогим і 

водночас достатньо ефективним лікарським засобам, методам діагностики і 

лікування.  

З метою дотримання принципів академічної доброчесності та доказової 

медицини до оргкомітету заходу безперервного професійного розвитку 

лекторам/доповідачі/спікери за 10 робочих днів подають матеріали заходу для 

перевірки на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів 

доказової медицини. При виявленні порушень оргкомітет заходу вимагає від 
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лекторів/доповідачів/спікерів усунення порушень вимог «Положення про 

оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної 

доброчесності та дотримання принципів доказової медицини» протягом 3х 

днів. У випадку , якщо порушення не будуть усунені, доповідач 

відсторонюється від проведення заходу та заміняється іншим.  

 

Президент  
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