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1. Загальні положення 

1.1. Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку 

на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів 

доказової медицини в Ковельському фаховому медичному коледжі (далі - 

Положення) містить порядок оцінки заходів безперервного професійного 

розвитку (далі - БПР) медичних та фармацевтичних працівників на 

дотримання академічної доброчесності та принципів доказової 

медицини, виявлення та встановлення фактів порушення академічної 

доброчесності та принципів доказової медицини, процедуру 

притягнення до відповідальності учасників освітніх заходів з 

безперервного професійного розвитку та оскарження рішень про 

встановлення порушень академічної доброчесності та принципів 

доказової медицини. 

1.2. Метою проведення заходів безперервного професійного розвитку 

медичного працівника є його всебічний розвиток та вдосконалення 

фахової підготовки, формування цінностей і компетентностей, 

необхідних для успішної самореалізації, підвищення освітнього рівня 

задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору. 

1.3. Базові нормативні документи: 

 Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту»; 

 Положення про відділення післядипломної освіти молодших 

медичних і фармацевтичних спеціалістів Ковельського фахового 

медичного коледжу Волинської обласної ради; 

 Статут Ковельського фахового медичного коледжу Волинської 

обласної ради; 

 Положення про критерії оцінювання знань та оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів освіти у Ковельському фаховому медичному 

коледжі; 

 Положення про академічну доброчесність учасників освітнього 

процесу Ковельського фахового медичного коледжу; 



   Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

Ковельського фахового медичного коледжу Волинської обласної 

ради. 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 № 725 «Про 

затвердження Положення про систему безперервного професійного 

розвитку медичних та фармацевтичних працівників». 

1.4. Основні визначення, використані у Положенні, наводяться у тлумаченні 

чинного законодавства України. Положення є складовою загальної 

нормативної бази Ковельського фахового медичного коледжу 

Волинської обласної ради.  

1.5. Положення розміщується на офіційному сайті Ковельського фахового 

медичного коледжу Волинської обласної ради https://www.kmk-

kovel.in.ua/. 

1.6. Дотримання академічної доброчесності та принципів доказової медицини 

під час організації та проведення заходів БПР передбачає:  

1) посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей інших осіб; 

2) дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;  

3) надання достовірної інформації про джерела використаної інформації 

та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; 

4) контроль за дотриманням академічної доброчесності учасниками 

заходів БПР; 

5) об’єктивне оцінювання результатів навчання.  

1.7. Дотримання академічної доброчесності та принципів доказової медицини 

учасниками заходів БПР передбачає: 

1) особиста участь медичного (фармацевтичного) працівника у заході 

БПР;  

2) самостійне виконання навчальних завдань під час проведення заходу 

БПР;  

3) надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

https://www.kmk-kovel.in.ua/
https://www.kmk-kovel.in.ua/


(наукової, творчої) діяльності. 

2.Порядок оцінки заходів безперервного професійного розвитку на 

дотримання академічної доброчесності та принципів доказової 

медицини, виявлення і встановлення фактів порушення 

академічної доброчесності та дотримання принципів доказової 

медицини 

2.1. Директор коледжу, завідувач відділення післядипломної освіти  

контролюють забезпечення дотримання академічної доброчесності та 

принципів доказової медицини викладачами в процесі заходів БПР.  

2.2. Дотримання академічної доброчесності та принципів доказової 

медицини учасника заходу БПР забезпечує відповідальна особа за 

проведення заходу. 

2.3. Відділення післядипломної освіти Ковельського фахового медичного 

коледжу Волинської обласної ради 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. Відділення післядипломної освіти Ковельського 

фахового медичного коледжу Волинської обласної ради рекомендує 

викладачам надавати цитування та рівень доказовості інформації у своїх 

презентаціях. 

2.4. Навчальні матеріали заходів післядипломної освіти мають відповідати 

стандартам діагностики та лікування відповідних нозологій, заснованих на 

науково-обґрунтованих доказах, відповідати неупередженому та 

збалансованому погляду на клінічні рекомендації. 

2.5. Порядок оцінки заходів безперервного професійного розвитку 

медичних та фармацевтичних працівників на дотримання академічної 

доброчесності та принципів доказової медицини, виявлення та 

встановлення фактів його порушення визначається Комісією з питань 



академічної доброчесності (Комісія) Ковельського фахового медичного 

коледжу Волинської обласної ради. 

2.6. Організація роботи Комісії викладена в Положенні про академічну 

доброчесність учасників освітнього процесу Ковельського фахового 

медичного коледжу, затвердженому директором коледжу 22 жовтня 2020 

року та оприлюдненому на сайті коледжу. Склад комісії затверджений 

наказом директора №3-од від 04.01.2022 р. Діяльність членів комісії не має 

бути пов’язаною із виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, 

імпортом лікарських засобів та медичних виробів.  

2.7 За один місяць до початку заходу БПР члени Комісії приймають у 

відповідальної за проведення заходу особи освітні матеріали, перевіряють  

їх зміст на відповідність заявленій меті, темі навчання, дотримання 

принципів академічної доброчесності, наявність посилань на рівень 

доказовості та підтверджують проведену перевірку складанням протоколу. 

У випадку невідповідності наданих матеріалів вказаним критеріям, вони 

повертаються на доопрацювання та перевіряються повторно після 

усунення недоліків.  

2.8  Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі 

обґрунтовані факти порушення академічної доброчесності, 

недотримання принципів доказової медицини, повинен звернутися до 

Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково 

зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, 

телефон, місце роботи, посада, особистий підпис). Анонімні заяви чи 

заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються. 

Голова Комісії відповідає за дотримання конфіденційності інформації 

щодо персональних даних особи-заявника. На засідання Комісії, на 

якому розглядаються факти порушення академічної доброчесності, 

обов’язково запрошуються заявник та особа, відносно якої 

розглядається питання щодо порушення академічної доброчесності. За 

результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у 



вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього 

Положення. 

2.8  З метою попередження недотримання принципів етичної поведінки, 

порушень академічної доброчесності Комісією вживаються наступні 

профілактичні заходи, а саме: обов’язкове інформування учасників 

освітнього процесу про необхідність дотримання принципів та норм 

академічної чесності, професійної етики, ознайомлення всіх учасників 

освітнього процесу із нормами цього Положення; розповсюдження 

методичних просвітницьких матеріалів; проведення для учасників 

освітнього процесу циклу тренінгів з основ академічної доброчесності 

під час підготовки інформаційних матеріалів (презентацій лекцій, 

доповідей, майстер-класів), які мають бути заснованими на науково-

обґрунтованих доказах, клінічних рекомендаціях. 

3 Прийняття рішення про встановлення факту 

порушення академічної доброчесності та дотримання принципів 

доказової медицини 

3.1. У випадку подачі заяви особою, яка володіє інформацією щодо 

фактів порушення під час заходу БПР академічної доброчесності, 

недотримання принципів доказової медицини протягом 10 робочих днів 

Комісією проводиться перевірка матеріалів заходу БПР з метою 

виявлення та встановлення фактів порушення академічної 

доброчесності та дотримання принципів доказової медицини. 

3.2. За результатами перевірки проводиться засідання Комісії, на якому 

приймається вмотивоване рішення щодо наявності порушення академічної 

доброчесності та дотримання принципів доказової медицини для 

подальшого вирішення вибору відповідних заходів морального, 

дисциплінарного чи адміністративного впливу на учасників навчального 

процесу. 

4. Притягнення учасників освітніх заходів 

безперервного професійного розвитку до академічної 



відповідальності 

4.1. За порушення академічної доброчесності та принципів доказової 

медицини застосовуються відповідні заходи відповідальності згідно з 

вимогами чинного законодавства України та нормативних документів 

коледжу.  

4.2 Організатори та учасники заходу БПР можуть бути притягнуті до 

такої відповідальності:  

1) позбавлення права проведення та участі у заходах БПР; 

2) проведення додаткової перевірки на наявність ознак академічного 

плагіату всіх робіт, автором яких є порушник;  

3) заборона представництва коледжу в будь-яких заходах на певний 

період;  

4) оголошення догани; 

5) відмова у видачі свідоцтва, нарахуванні балів БПР здобувачу освіти. 

5. Оскарження рішень про встановлення порушень 

академічної доброчесності та дотримання  

принципів доказової медицини 

5.2. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею 

академічної доброчесності, має такі права: ознайомлюватися з усіма 

матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної 

доброчесності, подавати до них зауваження; особисто або через 

представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від 

надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів 

порушення академічної доброчесності; 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; оскаржити рішення про притягнення до академічної 

відповідальності. 

5.3. Оскаржити рішення Комісії за розглядом матеріалів БПР можна 

протягом 3 робочих днів після її засідання. Апеляційна скарга учасника 



заходу БПР подається особисто у письмовій формі на ім'я голови 

Апеляційної комісії, яка створена наказом директора та склад її щорічно 

оновлюється, із зазначенням усіх контактних даних, предмету 

оскарження, обґрунтованими запереченнями, переліком документів, що 

додаються до скарги. Апеляційна скарга розглядається відкрито протягом 

трьох робочих днів від дати її подання. 

6. Прикінцеві положення 

6.2. Дане Положення розглядається на засіданні методичної ради та 

подається на схвалення педагогічною радою.  

6.3.     Положення ухвалюється педагогічною радою коледжу більшістю 

голосів і набирає чинності з моменту схвалення. 

6.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом 

затвердження Положення у новій редакції. Після затвердження 

Положення у новій редакції попереднє Положення втрачає 

юридичну силу. 


