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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОЦІНКУ ЗАХОДІВ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО
РОЗВИТКУ НА ОЗНАКИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ДОТРИМАННЯ

ПРИНЦИПІВ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ, ЩО ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ
ПРОВАЙДЕРОМ

Загальні положення  

Це Положення ґрунтується на правових нормах Конституції України, Законах України
«Про захист суспільної моралі», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про
авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», положеннях Статуту
Громадської організації «Міжнародна міждисциплінарна асоціація медичних
професіоналів», та визначає засади забезпечення академічної доброчесності в
діяльності Асоціації, а також підстави та порядок притягнення Учасників та членів
Асоціації до академічної відповідальності за порушення вимог академічної
доброчесності.
Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом
правил, якими мають керуватися Учасники та члени Асоціації з метою забезпечення
довіри до інформації, що подається на навчальному заході.
Члени Асоціації визнають академічну доброчесність основною цінністю освітнього і
наукового процесів.
Дотримання академічної доброчесності Учасниками передбачає:
посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень,
відомостей;
дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
сповідування принципів академічної свободи, інтелектуальної самостійності та
відповідальності.
дотримання взаємної поваги, культури поведінки й спілкування для забезпечення
сприятливого морально-психологічного клімату, утвердження морально-етичних
принципів і стандартів, цивілізованих підходів і норм світосприйняття, академічних
чеснот, розвитку науково-освітніх новацій і захисту суспільної моралі;
Дотримання академічної доброчесності членами Асоціації передбачає:

1.
Положення про академічну доброчесність (далі-Положення) Громадської організації
«Міжнародна міждисциплінарна асоціація медичних професіоналів» (далі-Асоціація) є
внутрішнім нормативним актом, спрямованим на забезпечення якісних освітніх послуг,
наданих працівникам сфери охорони здоров’я (далі - Учасникам), дотримання моральних,
правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
А. Поважати права та свободи колег відповідно до українських та міжнародних правових
норм, суспільної моралі та професійної етики;
B. Бути носієм моралі, її виразником і захисником, прикладом високої культури,
професійної майстерності й здорового способу життя;
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C. Cповідувати принципи академічної свободи та відповідальності у педагогічній, науково-
дослідницькій та виховній діяльності; діяти відкрито і прозоро; 
D. Постійно працювати над підвищенням свого професійного, інтелектуального,
культурного рівня, проявляти ініціативу, відповідальне ставлення до виконання службових
обов’язків, передавати свій досвід колегам; зміцнювати культуру наукової сумлінності у
всіх видах наукової діяльності, дотримуючись етичних норм. Усвідомлювати
відповідальність за виникнення небезпеки для окремої людини, суспільства, економіки або
природи, яку може заподіяти застосування неперевірених нових наукових знань;
E. Науково обґрунтовувати використання віртуальних технологій в освітньому процесі, не
допускати проявів шкідливого впливу на свідомість людини, експлуатації її інтелекту,
підміни істинного знання віртуальним захопленням;
F. Дотримання норм чинного законодавства України, зокрема у сфері медичної освіти.
G. Взаємоповагу всіх учасників освітнього процесу та академічної спільноти, незалежно
від віку, статі, стану здоров'я, громадянства, національності, віросповідання, філософських
переконань, соціального стану та інших ознак;
H. Принципове реагування на всі порушення цього Положення.
1.6. Застосування заходів щодо забезпечення дотримання академічної доброчесності є
обов’язком кожного учасника освітніх заходів безперервної професійної освіти та
передбачає дотримання вимог академічної доброчесності у власній навчальній та/або
науковій діяльності, а також недопущення порушення академічної доброчесності іншими
учасниками.

2. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної
доброчесності та дотримання принципів доказової медицини

2.1. Кожна особа, стосовно якої розглядається питання про порушення нею академічної
доброчесності, має такі права:
2.1.1. ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту
порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
2.1.2. особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або
відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів
порушення академічної доброчесності;
2.1.3. знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про
встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до
академічної відповідальності;
2.1.4. оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності.

3. Прийняття рішення про встановлення факту порушення академічної
доброчесності та дотримання принципів доказової медицини і притягнення

учасників освітніх заходів безперервного професійного розвитку до академічної
відповідальності
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3.1. Рішення про встановлення факту порушення академічної доброчесності викладається
у формі подання на ім’я Президента Асоціації, у якому повідомляється про ухвалене
рішення та викладаються обставини виявлення факту порушення академічної
доброчесності. Подання направляється Президенту Асоціації в день ухвалення рішення, а
його копія направляється Учаснику, щодо якого ухвалене рішення.
3.2. Рішення про встановлення факту порушення академічної доброчесності набуває
чинності:
1) якщо його було оскаржено і в задоволенні апеляційної скарги було відмовлено — з
моменту ухвалення рішення;
2) якщо його не було оскаржено — з моменту закінчення строку апеляційного оскарження.
3) Рішення щодо встановлення фактів порушень академічної доброчесності та
притягнення до академічної відповідальності, які набрали чинності, доводяться до відома
Учасників та оприлюднюються у загальнодоступних джерелах (на вебсайті, дошках
оголошень тощо).

4. Оскарження рішень про встановлення порушень академічної доброчесності та
дотримання принципів доказової медицини і притягнення до академічної

відповідальності учасників освітніх заходів з безперервного професійного розвитку
4.1. Учасника освітніх заходів безперервної професійної освіти, щодо якого ухвалено
рішення про встановлення факту порушення академічної доброчесності, має право
протягом трьох днів з дня отримання повідомлення про прийняття такого рішення
оскаржити його до Президента Асоціації, який, в свою чергу, маючи інформацію від двох
сторін — створює тимчасову Апеляційну комісію з питань академічної доброчесності (далі
— Апеляційна комісія). Якщо закінчення строку апеляційного оскарження припадає на
неробочий день, останнім днем строку вважається перший після нього робочий день.
4.2. Подання апеляційної скарги:
4.2.1. апеляційна скарга подається у письмові формі на ім’я Президента Асоціації.
4.2.2. в апеляційній скарзі має бути зазначено: ім’я особи, яка подає скаргу, і місце
проживання або місцезнаходження; структурний підрозділ, де учасник освітнього процесу
працює або навчається, адреса електронної пошти, номер мобільного телефону; рішення,
що оскаржується і в чому полягає неправомірність рішення та обґрунтування заперечень,
викладених в апеляційній скарзі; клопотання особи, яка подала скаргу; перелік документів
та інших матеріалів, що додаються до скарги;
4.2.3.      апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або представником такої
особи. До апеляційної скарги, поданої представником, має бути додана довіреність або
інший документ, що посвідчує повноваження представника.
4.3.  Апеляційну скаргу має бути розглянуто протягом п’яти робочих днів від дня її
подання.
4.4.  Член Апеляційної комісії не може брати участь у розгляді апеляційної скарги, якщо він
виявив факт порушення, або брав участь у прийнятті рішення про встановлення факту



Україна, 01042, м. Київ, б. Марії Примаченко, будинок 1/27, офіс 503

ЄДРПОУ 43874803 Тел. 380 68 5257058 E-mail: info@iiamp.org 

порушення та притягнення до академічної відповідальності, або таке рішення ухвалено
відносно цього члена комісії.
4.5. Апеляційна комісія має право ухвалювати рішення за умови присутності на засіданні
більше половини її членів. Рішення ухвалюються більшістю від присутніх на засіданні
членів комісії.
4.6. Голова Апеляційної комісії з числа її членів пропонує кандидатуру свого заступника та
секретаря, які затверджуються рішенням комісії.
4.7. Розгляд апеляційних скарг відбувається відкрито, у присутності: учасника освітнього
процесу, який подав скаргу, та (або) його представника. Відсутність під час розгляду
учаснику заходу безперервної професійної освіти та (або) його представника, яких було
належним чином повідомлено про час та місце засідання, не перешкоджає розгляду
апеляційної скарги.
4.8. Рішення Апеляційної комісії ухвалюються за відсутності осіб, які не належать до
складу комісії.
4.9. За результатами розгляду апеляційної скарги комісія може ухвалити одне із таких
рішень:
1) задовольнити скаргу та скасувати рішення про встановлення факту порушення та
притягнення до академічної відповідальності;
2) змінити рішення про встановлення факту порушення та притягнення до академічної
відповідальності;
3)  відмовити в задоволенні апеляційної скарги.
4.10. Порушення процедури розгляду питання про встановлення факту порушення та
притягнення до академічної відповідальності можуть бути підставою для скасування
рішення, ухваленого за результатами такого розгляду, лише за наявності доказів того, що
виявлені процедурні порушення суттєво вплинули або могли суттєво вплинути на
прийняття цього рішення.
4.11.Рішення Апеляційної комісії викладаються у формі протоколу її засідання, який
підписується головою комісії та секретарем, і набувають чинності з моменту їх ухвалення.
У протоколі мають бути викладені доводи, виходячи з яких комісія ухвалила рішення.
Комісія протоколу надсилається учаснику заходу безперервної професійної освіти, який
подав скаргу та (або) його представнику.

5. Прикінцеві положення
5.1.Асоціація забезпечує безперешкодний доступ до цього Положення через його
оприлюднення на офіційній веб-сторінці.
5.2.Усі повідомлення, передбачені цим Положенням, направляються на адресу
електронної пошти або за номером телефону учасника освітнього заходу безперервної
професійної освіти, поданих ним під час реєстрації. Учасник освітнього заходу
безперервної професійної освіти вважається таким, що отримав повідомлення на вказану
ел.пошту, з моменту його відправлення або повідомлення за телефоном. Відсутність у 
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списку реєстрації на освітній захід безперервного професійного розвитку адреси
електронної пошти чи контактного номера телефону учасника освітнього заходу
безперервної професійної освіти позбавляє обов’язку надсилати йому будь-які
повідомлення, передбачені цим Положенням.

18.12.2021 Анастасія Бондаренко


