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1 Загальнi положення
1.1 Положення про оцiнку заходiв безперервного професiйного розвитку на
оЗНаки академiчноi доброчесностi та дотримання принципiв док€вовоi медицини в

Щержавнiй ycTaHoBi кIнститут серця MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни>
(далi - Положення) визначае ocHoBHi засади дотримання академiчноi
доброчесностi та принципiв док€lзовоТ медицини при проведеннi заходiв
безперервного професiйного розвитку (даrri - заходи БПР) в YcTaHoBi.
1.2 Положення розроблено вiдповiдно до законiв УкраiЪи <Про ocBiTy>, кПро
ВИЩУ ocBiTy>, <Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть>, кПро авторське право
i сумiжнi права), постанови КМ Украiни вiд 14.07.2021 J\b 725 <Про затвердження
Положення про систему безперервного професiйного розвитку медичних та
фармацевтичних працiвникiв>>, нормативних документiв МОЗ УкраТни i МОН
УКраiни, Статугу ДУ кIнститут серця МОЗ Украiнш, Кодексу академiчноi
доброчесностi .ЩУ кIнститут серця МОЗ Украiни>, Попоження про дотримання
академiчноi доброчесностi в ДУ <Iнституг серця МОЗ Украiни>.
1.3 OcHoBHi визначення, використанi у Положеннi, наводяться у тлумаченнi
Чинного законодавства та Кодексу академiчноi доброчесностi ,ЩУ кIнститут серця
МОЗ Украiнп.
2 ЩОТРимаНня академiчноi доброчесностi та принципiв доказовоi медицини
пiд час органiзацii та проведення заходiв БПР
2.| ,ЩОтРимання академiчноi доброчесностi та принципiв док€Iзовоi медицини
НаУКОВиМи та науково-педагогiчними працiвниками пiд час органiзацii та
проведення заходiв БПР передбачае:
1) посилання на джерела iнформацiт у разi використання iдей,
тверджень, вiдомостей iнших осiб;
2) дотримання норм законодавства про авторське право i срлiжнi права;

розробок,

3) надання достовiрноi iнформацii про методики i результати дослiджень, джерела
ВИКОРИСТаНОi iнформацii та власну педагогiчну (науково-педагогiчну, творчу)
дlяльЕlсть;
4) КОнтроль за дотриманням академiчноi доброчесностi )часниками заходiв БПР;
5) об'ективне оцiнювання результатiв навчання.
2.2 ЩОТРИМаНня академiчноi доброчесностi та принципiв док€вовоi медицини
rIасниками заходiв БПР передбачае:
1) особиста )пIасть лiкаря (фармацевта) в заходi БПР;
2) самостiйне виконання навч€lльних завдань пiд час проведення заходу
БПР;
2) посилання на джерела iнформацii у разi використання iдей, розробок,
тверджень, вiдомостей iнших осiб;
3) дотримання норм законодавства про авторське право i cyMiжHi права;
4) НаДаНня Достовiрноi iнформацii про результати власноТ навчальноТ (науковоi,
ТВОРЧОi) ДiЯЛЬностi, використанi методики дослiджень i джерела iнформацii.



З Порядок виявлення та встановлення фактiв порушення академiчноТ
доброчесностi та дотримання принципiв доказовоi медицини
3.1 Генеральний директор, заступники генерzlльного директора, завiдрачi
НаУКОВИХ вiддiлiв контролюють забезпечення дотримання академiчноi
ДОбРОчеСностi та принципiв док€lзовоi медицини науково- педагогiчними
працiвниками в процесi заходiв БПР.
З.2 .ЩОТРИМання академiчноi доброчесностi та принципiв доказовоi медицини
r{аСНИКа ЗаХОДУ БПР забезпечус вiдповiдальна особа за проведення заходу.
З.З Матерiали публiкацiй та доповiдей 1^rасникiв заходiв БПР подаються
вiдповiдальнiй особi
Зазначенi матерiали

за проведення заходу.
пiдлягають перевiрцi щодо визначення оригiнальностi тексту

ВiДПОвiдно до Положення про дотримання академiчноi доброчесностi у ДУ
кIнститут серця МОЗ УкраiЪи>.
ПРОЦеДУРа перевiрки на антиплагiат здiйснюеться за технiчною допомогою
ПРаЦiВНикiв науковоi бiблiотеки з використанням програмного забезпечення
системи KAntiPlagiarism>.
РеЗУЛьтат перевiрки у паперовому BapiaHTi надаються вiдповiдальнiй особi за
проведення заходу БПР для ана.гliзу та прийнятгя рiшення щодо можливостi
допуску до 1"racTi у заходi БПР.
з.4 У випадку виявлення порушення академiчноi доброчесностi у cTaTTi, тезах
виступу чи у будь-якiй iншiй науковiй або навчальнiй працi 1^rасника заходу БПР
створюетьсЯ тимчасова комiсiя з питань академiчноТ доброчесностi (далi
комiсiя), яка готуе вiдповiднi висновки вiдповiдно до Положення про дотримання
академiчноi доброчесностi в Ду кIнстиryт серця Моз Украihп.
комiсiя створюеться наказом генерального директора. Одночасно наказом
генерttльного директора створюеться Апеляцiйна комiсiя з питань академiчноi
доброчесностi та затверджуеться ii персональний скJIад.
3.5 У випадку виявлення порушення академiчноТ доброчесностi та принципiв
докulзовоi медицини стаття, публiкацiя, доповiдь тощо )п{асника не приймасться та
не оприлюднюеться на заходi БПР.
3.6 ОцiНка дотрИманнЯ принципiв доказовоi медицини при проведеннi заходiв
БIIР здiйснюеться вiдповiдальною особою за проведення заходу шляхом аналiзу
самозвiry про дотримання доказовоi медицини, який подаеться авторами статей,
публiкацiй, доповiдей, та списку використаних джерел - згiдно з вимогами для
проведення вiдповiдного заходу БIIР.
4 Порядок прийняття рiшення про встановлення фа*rу порушення
академiчноi доброчесностi та дотримання принципiв доказовоi медицини
4.1 Рiшення про встановлення факту порушення академiчноi доброчесностi та
дотримання принципiв доказовоi медицини приймае тимчасова комiсiя з питань
академiчноi доброчесностi.
4.2 Рiшення приймаються вiдкритим голосуванням. Рiшення вважаеться
прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв KoMiciI.



4.3 Засiдання KoMiciI оформлюеться протоколом, який пiдписують голова та
секретар KoMicii.
4.4 На засiдання KoMicii запрошуеться якоi розглядаеться питанняч.+ rLа заоlдання l\oМlcll запрошуеться осооа, стосовно
щодо порушення нею академiчноi доброчесностi.

особа,

4.5 За реЗУльтатами проведених засiдань Комiсiя готуе вмотивованi рiшення у
ВИГЛяДi висновкiв щодо встановлення факту порушення академiчноТ
ДОбРОчесностi та виду академiчноi вiдповiдальностi, до якоi мае бу." притягнуто
порушника. Зазначенi висновки носять рекомендацiйний характер.
Висновки подаються генеральному директору ДУ <Iнститут серця МОЗ Украiни>
ДЛЯ приЙняття рiшення щодо притягнення до вiдповiдальностi осiб, стосовно яких
Комiсiею встановлено факт порушення ними академiчноi доброчесностi.
4.6 КОпiя Висновку KoMiciI надаеться особi, щодо якоТ розглядасться питання про
порушення нею академiчноТ доброчесностi.
5 ПОрядок притягнення учасникiв ocBiTHix заходiв безперервного
професiйного розвитку до академiчноi вiдповiдальностi
5.1 За порушення академiчноi доброчесностi та принципiв доказовоТ медицини
ЗаСТОСОВУЮТЬся вiдповiднi заходи вiдповiдальностi згiдно з вимогами чинного
ЗаКОНоДавства та локальних нормативних документiв ЩУ <Iнституг серця МОЗ
Украihи>.
5.2 KpiM видiв академiчноi вiдповiдальностi, визначених у Положеннi про
ДОТРИМаННЯ аКаДемiчноI доброчесностi в ДУ <Iнститут серця МОЗ Украiни>,
5.2 KpiM видiв

ОРГаНiЗатОри та }п{асники заходу БПР можугь буrи притягнуti до такоi
вiдповiда.пьностi:
1) позбавлення права проведення та 1"racTi у заходiв БПР;
2) виключення зi сюlаду колегiальних органiв.ЩУ <Iнституг серця МОЗ Украiни>;
3) проведення додатковоТ перевiрки на HMBHicTb ознак академiчного плагiату Bcix
робiт, автором яких е порушник;
4) заборона представництва ДУ <Iнститут серця МОЗ УкраIни> в будь_ яких

академiчноi

академiчноi
академiчноi

заходах на певний перiод;
5) логана.
6 Порядок оскарження рiшень про встаIIовлення порушень
доброчесностi тД дотримання принципiв доказовоi медицини
бл Порядок оскарження рiшень про встановлення порушень
доброчесностi регламентуеться Положенням про дотримання
доброчесностi в ДУ кIнституг серця МОЗ Украiни>.
6.2 особa стосовно якоi тимчасовою комiсiею з питань академiчнот доброчесностi
рекомендовано притягнення ii до академiчноi вiдповiдальностi, мас право
звернутись до Апеляцiйноi koMicii з питань академiчноi доброчесностi з метою
оскарження висновку KoMicii.
6.3 Скаржник може звернутися з апеляцiйною скаргою до Апеляцiйноi koMicii
протягом трьох робочих днiв з моменту винесення рiшення Комiсiсю. ,що
апеляцiйноi скарги додаеться копiя висновку KoMicii.



6.4 Рiшення Апеляцiйноi KoMicii мае мiстити мотивований висновок щодо
скасування або залишення висновку KoMiciI без змiн.
6.5 Апеляцiйна комiсiя приймае рiшення у формi висновку протягом семи
робочих днiв з моменту отримання апеляцiйноТ скарги та невiдкладно подас такий
висновок генеральному директору ДУ <Iнституг серця МОЗ УкраiЪш для
приЙнятгя рiшення щодо притягнення до вiдповiда-гrьностi осiб, стосовно яких
Комiсiею встановлено факт порушення ними академiчноi доброчесностi.
7 Прикiнцевi положення
7.| Ще Положення затверджуеться вченою радою ДУ <Iнститут серця МОЗ
Украihи> i вводиться в дiю наказом генерального директора .ЩУ <<Iнститут серця
МОЗ УкраiЪш.
7.2 Змtни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом затвердження
Положення у новiй редакцii.
7.3 Пiсля затвердження Положення у новiй редакцii попередне Положення
втрачае юридичну силу.
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