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1 МЕТА І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Положення про академічну доброчесність та дотримання принципів доказової 

медицини в Івано-Франківському національному медичному університеті під час 
проведення заходів безперервного професійного розвитку (далі -БПР), а саме науково- 
практичних заходах (далі - НПЗ) визначає основні засади академічної доброчесності в 
освітній та науковій діяльності при підвищенні кваліфікації працівників сфери охорони 
здоров’я.

1.2 Дане Положення поширюється на всіх учасників безперервного професійного розвитку 
університету.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Чинне Положення розроблено відповідно до:

a) Основ законодавства України про охорону здоров’я
b) Закону України «Про освіту»
c) Закону України «Про вищу освіту»
б) Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 
е) Закон України «Про професійний розвиток працівників»
1) Закону України « Про авторське право і суміжні права» 
g) Основ законодавства України про охорону здоров’я
Ь) Постанови КМУ від 14 липня 2021 року. № 725 «Про затвердження Положення про 

систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних 
працівників» 

і) та інших актів законодавства України.

Також в Положення наведено посилання на внутрішні документи ІФНМУ:
a) Статут
b) Інструкцію з організації діловодства в ІФНМУ
c) Кодекс академічної доброчесності ІФНМУ,
б) Положення про академічну доброчесність ІФНМУ 
е) Положення про виявлення та запобігання плагіату в ІФНМУ

З ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

У чинному Порядку застосовно наступні скорочення:

Положення

Положення про оцінку заходів безперервного професійного 
розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання 
принципів доказової медицини під час проведення науково- 
практичних заходів

Провайдер Івано-Франківський національний медичний університет

БПР Безперервний професійний розвиткок

НПЗ Науково-практичний західх
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Комісія
Комісія з академічної доброчесності (додатково вводяться члени з 
оргкомітету НПЗ)

Академічна
доброчесність

це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, 
якими повинні керуватися учасники освітнього процесу та 
наукової діяльності під час навчання, викладання та провадження 
наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 
результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Доказова медицина

наукова медицина, медицина, заснована на доказах або 
свідченнях -  підхід до медичної практики, при якому рішення про 
застосування профілактичних, діагностичних та лікувальних 
заходів приймаються, виходячи з наявних доказів їх ефективності 
та безпеки, а такі докази піддаються пошуку, порівнянню, 
узагальненню і поширенню для використання в інтересах 
пацієнтів.

Обман -

свідоме надання неправдивої інформації стосовно власної 
освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього 
процесу. Формами обману є, зокрема, академічний плагіат, 
самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування.

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.

Самоплагіат
оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 
опублікованих наукових результатів як нових наукових 
результатів.

Фабрикація
вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому 
процесі чи наукових дослідженнях.

Фальсифікація
свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 
наукових досліджень.

Списування
виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 
інформації, крім дозволених для використання, під час 
оцінювання результатів тестування.

Хабарництво

надання (отримання) учасником НПЗ чи пропозиція щодо 
надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких 
інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою 
отримання неправомірної переваги в .НПЗ.

Необ ’єктивне 
оцінювання

свідоме завищення або заниження результатів тестування чи 
виконання практичних навиків учасниками НПЗ

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1.У медичній практиці, як правило, застосовуються 10 принципів доказової медицини:

• Принцип використання наукової медичної інформації лише найвищого рівня 
доказовості;
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• Принцип постійного оновлення інформації щодо досягнень науки та клінічної 
практики;

• Принцип постійного ознайомлення всіх учасників медичної галузі з досягненнями 
науки і практики;
• Принцип оптимальної діагностичної доцільності;
• Принцип раціональної фармакотерапії;
• Принцип постійного підвищення безпеки медичних втручань;
• Принцип мінімізації економічних затрат;
• Принцип постійної оптимізації діяльності національної системи охорони 
здоров’я;
• Принцип міжнародної стандартизації медичних втручань;
• Принцип колективної відповідальності.
4.2. Порушенням академічної доброчесності вважається:

• Академічний плагіат;
• Самоплагіат;
• Фабрикація;
• Фальсифікація;
• Обман (зокрема щодо особистої участі працівника сфери охорони здоров’я в 

освітній події у місці її проведення, якщо для такого заходу вона (особиста участь) є 
обов’язковою);

• Хабарництво;
• Надання учасникам освітніх заходів безперервного професійного розвитку під час 

проходження ними оцінювання результатів заходів безперервного професійного 
розвитку допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або 
процедурами проходження такого оцінювання;

• Вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування 
тощо) на науково-педагогічного працівника Університету, на якого покладена 
відповідальність за організацію заходів безперервного професійного розвитку та/або 
іншого науково-педагогічного працівника Університету з метою здійснення ним 
необ’єктивного оцінювання результатів заходів безперервного професійного 
розвитку.

5. ВСТАНОВЛЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5. 1 Недотримання встановленого Порядку тягне за собою настання відповідальності згідно з 
чинним законодавством України.
5.2 Відповідальність за дотримання принципів академічної доброчесності та доказової 
медицини під час проведення науково-практичних заходів покладається на комісію з 
академічної доброчесності, провайдера, організаторів та учасників НПЗ.
5.3 Виявлення фактів порушення академічної доброчесності учасниками та організаторами 

НПЗ здійснюється провайдером.
5.4 Рішення щодо академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності та 

дотримання принципів доказової медицини може приймається Комісією з академічної 
доброчесності Університету.
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5.5 Комісія з академічної доброчесності (з додатково включеними членами оргкомітету 
НПЗ) може призначати такі види академічної відповідальності:

• Повторне проходження тестів
• Повторне виконання практичних навичок
• Проведення додаткової перевірки матеріалів (доповіді, тези, статті) 

підготовлених учасниками НПЗ.
• Позбавлення права брати участь у НПЗ;
• Позбавлення сертифіката учасника НПЗ;

• позбавлення нарахованих учасникам освітніх заходів безперервного 
професійного розвитку балів безперервного професійного розвитку;

• анулювання сертифікатів, посвідчень, дипломів або інших офіційних документів, 
які видані учасникам освітніх заходів безперервного професійного розвитку після 
проходження ними певних заходів безперервного професійного розвитку за які бали 
безперервного професійного розвитку не нараховуються;

• позбавлення лікарської категорії;
• позбавлення права проводити науково-практичні заходи тощо.

5.6 За кожне порушення академічної доброчесності та принципів доказової медицини 
учасники та організатори науково-практичних заходів можуть бути притягнуті як до 
одного, так і до кількох видів академічної відповідальності залежно від рішення Комісії з 
академічної доброчесності та враховуючи Положення про академічну доброчесність в 
ІФНМУ.

5.7 Застосування конкретного виду академічної відповідальності за порушення академічної 
доброчесності здійснюється з урахуванням:
• визнання порушником провини у порушенні академічної доброчесності, та принципів 

доказової медицини усвідомлення ним неприпустимості подальших порушень;
• факту співпраці з комісією або відмова від співпраці під час розгляду справи про 

порушення;
• факту першого порушення або систематичності вчинення порушень, їх сукупності;
• ступеню впливу порушення на репутацію провайдера, університету, інституту 

післядипломної освіти, наукової школи тощо;
• інших обставин вчинення порушення.

5.8 Клопотання про наявність факту порушення академічної доброчесносі та принципів 
доказової медицини може бути подано оргкомітетом НПЗ, учасником НПЗ, якщо він 
став свідком порушення академічної доброчесності та готовий надати обґрунтовану 
інформацію щодо скоєння порушення академічної доброчесності з боку іншого 
учасника чи організатора науково-практичного заходу.

5.9 Клопотання подається на розгляд Комісії з академічної доброчесності відповідно до 
Положення про академічну доброчесність в ІФНМУ до складу якої додатково можуть 
залучаються організатори НПЗ та інші особи за потреби.

5.10 У клопотанні вказується обгрунтована інформація по суті порушення та пропозиція 
щодо виду академічної відповідальності для порушника. Не допускається подання 
клопотання без обґрунтованої інформації по суті порушення, з неправдивою 
(наклепницькою) інформацією про факт порушення, яка базується на неперевірених 
фактах (носить характер припущення), анонімного клопотання.
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5.11 Процедура розгляду факту порушення академічної доброчесності здійснюється 
Комісією з академічної доброчесності з включенням до її складу членів організаційного 
комітету відповідно до Положення про академічну доброчесність в ІФНМУ і 
складається та прописаному у ньому процедур.

5.12 Комісія з академічної доброчесності розглядає порушення і виносить своє рішення на 
підставі обґрунтованої інформації по суті порушення і результатів службового 
розслідування.

5.13 У разі незгоди з рішенням про призначення конкретного виду академічної 
відповідальності особа має право на апеляцію.

5.14 Апеляція подається особисто на ім’я ректора у десятиденний термін після оголошення 
рішення комісії.

5.15 У разі надходження апеляції, ініціатором якої є учасник НПЗ, розгляд апеляції 
здійснюється апеляційною комісією, створеною наказом ректора.

5.16 У разі надходження апеляції за заявами сторонніх осіб (а також на виконання 
доручень Міністерством охорони здоровя, «Центром тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «медицина» і «фармація» 
при Міністерстві охорони здоров’я України», відповідних державних установ) розгляд 
апеляції здійснюється за наказом університету Комісією з академічної доброчесності 
відповідно до Положення про академічну доброчесність в ІФНМУ.

5.17 Апеляція розглядається Комісією у тижневий термін з наступного дня після виходу 
наказу ректора про розгляд апеляції.

5.18 Висновки комісії оформлюються відповідним протоколом та подаються на розгляд 
провайдеру (або уповноваженій ним особі), який приймає остаточне рішення щодо 
результатів розгляду порушення (призначення виду академічної відповідальності, 
рекомендація щодо розгляду питання про призначення виду академічної відповідальності 
Вченою радою, тощо).

6 СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА 
ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ ПРИ ПРОВЕДЕНІ 
ЗАХОДІВ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

6.1 Забезпечення принципів академічної доброчесності та дотримання принципів доказової 
медицини в академічних взаємовідносинах має такі логічно пов’язані між собою 
складові:
• нормативну базу, яка на системному рівні описує механізми впровадження принципів 
академічної доброчесності в освітній процеси, заходи з забезпечення дотримання 
принципів академічної доброчесності, процедури попередження та боротьби з 
порушеннями принципів академічної доброчесності та доказової медицини. До 
основних елементів нормативної бази відносяться:

Кодекс академічної доброчесності ІФНМУ,
Положення про академічну доброчесність ІФНМУ 
Положення про виявлення та запобігання плагіату в ІФНМУ 
Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на 
ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової 
медицини, що затверджується провайдером

ПОЛОЖЕННЯ
про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів
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• структурні підрозділи та уповноважені комісії, які забезпечують популяризацію 
принципів академічної доброчесності, їх впровадження в освітньо-наукову діяльність, а 
також виконують наглядову та контролюючу функцію. Серед них:

Комісія з академічної доброчесності із залученням до її складу членів 
організаційного оргкомітету НПЗ;

Комісія з виявлення та запобігання академічного плагіату; 
організаційний комітет НПЗ.

• інформаційна база, за допомогою якої здійснюється популяризація принципів 
академічної доброчесності та підвищення рівня обізнаності всіх учасників НПЗ у питаннях 
академічної доброчесності та основними складовими якої є:

рубрика сайту Університету «Академічна доброчесність»; 
(https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/naukova_robota/komi 
зіуа_р^іаШ );
- на навчальній платформі ІФНМУ розташований онлайн курс «Основи академічної 
доброчесності» (https://courses.ifnmu.edu.ua/courses/cours);
- на сайті ІФНМУ за підтримки проекту БАНІР розміщений онлайн курс по 
академічній доброчесності (https://courses.ed-
era.com/courses/coursevl: АтегісапСоилсіН+АсІпІ 01 +АсІп2019/about?fbclid=IwARЗa 
ХЬШеіпйЛУН OQGZUqOko9hBiImjPP4vHV7fpO-ZJ8tgzpOTiVOCUf-dc);
- інформаційні матеріали присвячені популяризації принципів академічної 
доброчесності та принципів доказової медицини, які створені спільно з 
представниками фаркомпаній, учасників НПЗ які створені спільно з 
представниками фаркомпаній, учасників НПЗ (банери, інфографіка, роздаткові 
матеріали тощо);

• інструменти впровадження принципів академічної доброчесності та доказової 
медицини у діяльність, які несуть просвітницьку функцію та за допомогою яких 
стає можливим попередження випадків порушення принципів академічної 
доброчесності, у тому числі:
інформаційно-консультативне супроводження організаторів НПЗ через створення 
відповідних ресурсів на сайті Провайдера; 

друк буклетів та постерів, розробка та поширення відео-роликів та інша діяльність з 
промоції принципів академічної доброчесності; 

відкриті вебінари за тематикою академічної доброчесності та принципів доказової 
медицини;

реалізація програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних і 
педагогічних працівників, наприклад, за тематикою «Етика та академічна доброчесність в 
освіті і науці», «Основ академічної доброчесності»,

лекції основних стейкхолдерів вищої освіти (відомих випускників, 
роботодавців, експертів тощо) з тематики переваг чесного навчання та реалізації наукових 
досліджень, цикли тренінгів для всіх учасників освітнього і наукового процесів в рамках 
всеукраїнських та міжнародних проектів з академічної доброчесності, грантових програм 
тощо;

інформаційні сайти з основних принципів доказової медицини.
• інструменти контролю додержання академічної доброчесності та доказової

медицини провайдером, які, зокрема, передбачають:
ПОЛОЖЕННЯ
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обов’язкову перевірку статей, тез, доповідей, матеріалів конференцій на 
наявність ознак академічного плагіату відповідно до створеної нормативної бази.

7 УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ
ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ПРИНЦИПІВ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
ЗАХОДІВ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

7.1 Управління процесом дотримання принципів академічної доброчесності здійснює 
провайдер.

7.2 Управління процесом дотримання академічної доброчесності в БПР про неприпустимість 
порушення академічної доброчесності, а також реалізація заходів щодо запобігання 
проявам академічної недоброчесності може здійснюватись у частині дотримання 
принципів академічної доброчесності учасниками - науковим відділом, комісією з 
академічної доброчесності та комісією з виявлення та запобігання академічного плагіату 
в університеті.

7.3 Контроль за дотриманням академічної доброчесності та принципів доказової медицини, 
реалізацію заходів щодо запобігання проявам академічної недоброчесності при 
здійсненні БПР проводиться в частині діяльності наукових журналів, збірників матеріалів 
НПЗ; проведення конференції, семінарів тощо.

7.4 Популяризація принципів академічної доброчесності, інформування учасників та 
організаторів БПР неприпустимість порушення принципів академічної доброчесності та 
принціпів доказової медицини і реалізація заходів щодо запобігання проявам академічної 
недоброчесності проводиться у тому числі громадськими організаціями, 
фармацевтичними фірмами.

7.5 Інформаційно-технологічна діяльність щодо популяризації принципів академічної 
доброчесності, основ інформаційної грамотності та роботи з базами даних здійснюється 
бібліотекою, відділом інформаційно-аналітичного забезпечення.

8. ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА
ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ ПРИ ПРОВЕДЕНІ
ЗАХОДІВ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

8.1 Попередження порушень принципів академічної доброчесності в академічному 
середовищі здійснює науковий відділ.

8.2 Основні профілактичні заходи академічної недоброчесності полягають в інформуванні 
учасників та організаторів про необхідність дотримання загальнодержавних і 
нормативних документів рекомендованих Провайдером, які регламентують питання 
академічної доброчесності, принципів доказової медицини шляхом:

підписання Декларації про дотримання академічної доброчесності; 
організації заходів з популяризації основ інформаційної культури; 
формування завдань для навчальних та кваліфікаційних робіт з використанням 

педагогічних інновацій, що сприяють розвитку творчого підходу здобувачів вищої 
освіти до їх виконання;

розповсюдження методичних матеріалів з уніфікованим визначенням вимог 
щодо належного оформлення посилань на використані у письмових роботах;

ПОЛОЖЕННЯ
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щорічному проведенні заходів з питань впровадження академічної 
доброчесності в освітньо-наукову діяльність закладу вищої освіти для здобувачів вищої 
освіти та співробітників університету;

проведення семінарів з представниками компаній-розробників програм 
перевірки робіт на наявність ознак академічного плагіату для здобувачів вищої освіти, 
наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників (окремо для кожної групи);

створення інформаційних та методичних матеріалів, присвячених 
інформаційній грамотності та попередженню плагіату;

розробки спільно з представниками роботодавців інформаційних матеріалів 
щодо корпоративної культури на робочому місці та переваг чесного навчання;

створення та розміщення в університеті матеріалів, присвячених популяризації 
принципів академічної доброчесності.

розміщенні в інституційному репозитарії кваліфікаційних робіт здобувачів 
вищої освіти (в обов’язковому порядку після їх захисту), наукових та методичних робіт 
співробітників закладу вищої освіти для забезпечення прозорості, чесності, 
відповідальності та інших принципів академічної доброчесності.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1 Дане положення вводиться в дію наказом ректора після погодження його Вченою Радю 

Університету.
9.2 Всі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом видання відповідного 

наказу за підписом ректора та затвердженням нової редакції.
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