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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положення розроблене відповідно до Конституції України, 

Цивільного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про наукову i науково-технічну діяльність», «Про авторське право i 

суміжні права», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, 

чинних наказів i рекомендацій Міністерства освіти i науки України, іншої 

загальнодержавної нормативної бази інших нормативно-правових актів, 

Статуту ТОВ «МЕДІВЕНТ». 

1.2. Організація освітньо-наукової діяльності здобувачами 

безперервного розвитку, вищої медичної освіти, а також педагогічними, 

науково-педагогічними, науковими працівниками та іншими категоріями 

учасників освітнього, наукового і просвітницького процесів здійснюються з 

дотриманням принципів академічної доброчесності відповідно до цього 

Положення з урахуванням положень: 

1.2.1. Закону України «Про освіту»; Закону країни «Про вищу освіту»; 

1.2.2.  Закону України «Про забезпечення функціонування української 

мови як державної»; 

1.2.3. Антикорупційного законодавства України; 

1.2.4. Інших нормативно-правових актів у сфері освіти і охорони 

здоров’я; 

1.2.5. Інших локальних нормативних актів ТОВ «МЕДІВЕНТ»; 

1.2.6. Це Положення є основним нормативним документом, що 

регламентує дотримання принципів академічної доброчесності та дотримання 

принципів доказової медицини в ТОВ «МЕДІВЕНТ». 

1.2.7. При створеннi матерiалiв заходiв автори дотримуються засад 

доказової медицини   i   академiчної  доброчесностi.   Для   дотримання   

даних   засад та пiдтримки актуальностi
 

даних проводиться регулярний 

перегляд учбових матеріалів та внесення  відповідних змін до них. 

Виявлення фактiв порушения дотримания принципiв доказової 

медицини з боку доповiдачiв/лекторiв освiтнiх заходiв ТОВ «МЕДІВЕНТ» 

здiйснюеться  на пiдставi: 

1. Скарги лiкарiв-слухачiв; 

2. Оцiнювання роботи доповiдача уповноваженою особою компанiї; 

3. Аналiзу відео (аудiо) матерiалiв Заходу (у випадку аудiо- та відео 

фіксації). 

Виявлення фактiв порушення дотримання принцишв академічної 

доброчесностi пiд час контролю знань слухачiв ТОВ «МЕДІВЕНТ» 

здiйснюється  на пiдставi: 

1. Виявлення спроби складання тестів (виконання  завдання)  

повністю або частково замiсть здобувача освiти iншою особою; 

2. Виявлення   уповноваженою   особою   пiд   час    виконання 

завдань (складання тестiв) фактiв використання додаткових джерел 

iнформацiї (електронних, друкованих тощо), що не вiдповiдають 

регламенту затвердженого процесу оцінювання. 

 

 



 

 

2.НОРМИ ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ  

ТА ПРИНЦИПІВ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ 

 
2.1. Дотримання академічної доброчесності та принципів доказової 

медицини передбачає: 

- коректне посилання на джерела інформації (цитування) у разі 

використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про інтелектуальну власність, 

авторське право i суміжні права; 

- надання достовірної інформації про методики i результати 

досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну 

(науково-педагогічну, творчу, навчальну) діяльність; 

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами 

освіти; об’єктивне i справедливе оцінювання результатів наукової та освітньої 

діяльності; 

- повага прав i свобод, честі й гідності особистості; 

- визнання, повага i забезпечення свободи думки i слова учасників 

освітнього процесу; 

- не допускання домагань, приниження, експлуатації 

будь-якого характеру; 

- коректна, ввічлива, толерантна й недискримінаційна поведінка; 

- дотримання норм мовного етикету та правил ділової письмової й 

усної комунікації 

- дотримання принципів наукової етики, утримання від списування, 

плагіату, фальсифікації, привласнення наукових ідей та a6o допомоги іншим у 

таких діях; 

- відмова  від поширення   неправдивої   та/або   неперевіреної   

інформації про ТОВ «МЕДІВЕНТ» a6o учасників освітнього, 

наукового, просвітницького процесу, розкриття конфіденційної інформації 

та персональних даних інших осіб; 

- утримання від будь-яких форм корупції; 

- вирішення конфліктних ситуацій конструктивно, в атмосфері 

взаєморозуміння та поваги, предметно та справедливо; 

- утримання в ycix ситуаціях, у т.ч. під час реалізації академічної 

мобільності, міжнародних програм, грантів та проєктів, від будь-яких дій i 

висловлювань, які суперечать етичним нормам i можуть завдати шкоди 

іншим людям та/або репутації, майну, фінансовому стану ТОВ «МЕДІВЕНТ»; 

- вжиття заходів щодо профілактики порушень норм законодавства, 

етичних принципів та стандартів поведінки; 

- сумлінне виконання професійних обов‘язків на високому 

якісному рівні; утримання від створення перешкод навчальному процесу, 

зокрема, від зайвих розмов, використання мобільних телефонів під час 

освітнього, наукового, просвітницького процесу; 

- відмова від надання прямо a6o опосередковано неправомірної 

вигоди чи подарунку іншим членам ТОВ «МЕДІВЕНТ» з метою схилити ïx до 

протиправного використання службових повноважень; 

- формування культури діалогу, життя у взаєморозумінні, мирі та 



 

 

злагоді, ощадливого ставлення до довкілля; 

- сприяння розвитку здібностей, виховання відповідального 

ставлення до фізичного i психічного здоров’я та навичок здорового способу 

життя. 

2.2. Дотримання академічної доброчесності здобувачами 

неформальної освіти, крім положень п.2.1. цього Положення, передбачає: 

- самостійне виконання індивідуальних письмових робіт, 

навчальних завдань. завдань контролю результатів навчання (для осіб з 

особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням 

їхніх індивідуальних потреб i можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське  право i суміжні 

права; 

- утримання від списування та/або використання будь-яких 

недозволених матеріалів, носіїв інформації чи технічних засобів під час 

заходів проміжного i підсумкового контролю; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень i джерела 

інформації. 

2.3. Метою виконання норм цього Положения в ТОВ «МЕДІВЕНТ» 

створюється комiсiя з питань академiчної доброчесностi (в подальшому - 

Комiсiя). 

2.4. Комiсiя - незалежний орган для розгляду питань, пов'язаних iз 

порушенням даного Положення; 

2.5. До складу Koмiciї входять представники ТОВ «МЕДІВЕНТ» - не 

менше 3 осiб. Термiн повноважень Koмiciї - 2 роки; 

2.6. За 30 робочих днів до початку заходу лектор подає всі навчальні 

матеріали на розгляд Комісії.  Комісія в обов`язковому порядку здійснює:  

- оцінку заходів БПР на ознаки економічної доброчесності та дотримання 

принципів доказової медицини;  

- контроль за актуальністю, повнотою та відповідністю матеріалу темі 

навчання;  

- перевірку на наявність рекламного контенту (торгові назви лікарських 

засобів та медичних виробів).  

У випадку виявлення порушення Комісія повертає матеріал  лектору на 

доопрацювання. У разі неякісного доопрацювання лектор не допускається 

до проведення заходу. 

2.7. Органiзацiйною формою роботи Koмiciї є засiдання. Засiдання 

можуть бути черговi, що проводяться у строки, визначенi планом роботи, та 

позачерговi, що скликаються при необхiдностi вирiшення оперативних та 

нагальних питань, за заявою, зверненням, апеляцією тощо. 

2.8. Отримана  за  заявою  iнформацiя  негайно  доводиться  до  вiдома  

безпосереднього керiвника,   з   подальшим    iнформуванням   директора   

ТОВ   «МЕДІВЕНТ»  та призначенням термінів розгляду. 

2.9. Рiшення приймаються вiдкритим голосуванням. Рiшення 

вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини 



 

 

присутнiх на засiданнi Koмiciї. 

2.10.  На засiдання Koмiciї запрошуються заявник (апелянт) та особа, 

вiдносно якої розглядається  питання  щодо порушення. 

 

3. ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ 

ПОРУШЕННЯ АКАДЕМIЧНОЇ  ДОБРОЧЕСНОСТI  ТА ДОТРИМАННЯ  

ПРИНЦИПIВ  ДОКАЗОВОЇ  МЕДИЦИНИ 

 

3.1. Порушенням академiчної  доброчесностi  та  принципів  доказової  

медицини вважається: 

- академiчний плагiат - оприлюднення (частково або повнiстю)  

наукових  (творчих) результатiв , отриманих iншими особами, як результатiв 

власного дослiдження (творчостi) та/або вiдтворення  опублiкованих  текстiв  

(оприлюднених  творiв  мистецтва)  iнших  авторiв без зазначення  авторства; 

- самоплагiат - оприлюднення   (частково   або   повнiстю)   власних   

ранiше  опублiкованих наукових результатів як нових наукових результатів; 

- фабрикацiя - вигадування даних чи фактiв, що використовуються  

в  освiтньому процесi або наукових дослiдженнях; 

- фальсифiкацiя  -  свiдома  змiна  чи модифiкацiя  вже наявних  

даних,  що  стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень; 

- списування  - виконання письмових робiт iз залученням зовнiшніх  

джерел iнформацiї, крiм дозволених для використання, зокрема пiд час 

оцiнювання результатiв  навчання; 

- обман - надання завiдомо неправдивої  iнформацiї  щодо   власної  

освiтньої  (наукової, творчої)   дiяльностi    чи    органiзацiї    освiтнього    

процесу;    формами    обману  є,   зокрема, академiчний плагiат,  самоплагiат, 

фабрикацiя, фальсифiкацiя та списування; 

- хабарництво - надання (отримання) учасником освiтнього процесу 

чи пропозицiя щодо надання (отримання) коштiв, майна, послуг, пiльг чи 

будь-яких iнших благ матерiального або нематерiального характеру з метою 

отримання неправомiрної переваги в освiтньому процесi; 

- необ'єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження 

оцінки  результатів навчання здобувачiв освiти; 

- надання здобувачам освiти пiд час проходження ними оцiнювання 

результатiв навчання допомоги чи створення перешкод,  не  передбачених  

умовами  та/або  процедурами проходження  такого оцінювання; 

- вплив у будь-якiй  формi  (прохання,  умовляння,  вказiвка,  

погроза, примушування тощо) на лектора з метою здiйснення ним 

необ'єктивного  оцiнювання результатiв  навчання. 

3.2. Будь-який  учасник   освiтнього  процесу,  якому  стали  вiдомi  

факти  порушення   норм  цього  положення  чи  підготовки  про  можливість  

такого  порушення,  повинен  звернутися   до директора ТОВ «МЕДІВЕНТ» iз 

заявою. У заявi  обов'язково  зазначаються  особистi  данi заявника (П.I.П., 

контактні данi: адреса, телефон, мiсце роботи, посада, повна назва заходу 

БПР, особистий  пiдпис) . Анонiмнi  заяви  викладенi  в некоректнiй  формi - 

не розглядаються 

 



 

 

4. ОСКАРЖЕННЯ РIШЕНЬ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ 

АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ 

ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ І ПРИТЯГНЕННЯ ДО АКАДЕМІЧНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСТИКІВ ОСВІТНІХ ЗАХОДІВ З БПР 

 
Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею 

академiчної доброчесностi,  має такi права:  

-  ознайомлюватися з усiма  матерiалами перевірки щодо  

встановлення факту порушення  академiчної доброчесностi, подавати до 

них зауваження;  

-  особисто або через представника надавати уснi та письмовi пояснення 

або вiдмовитися вiд надання будь-яких пояснень, брати участь у 

дослiдженнi доказiв порушення академiчної доброчесностi; 

-  знати  про  дату,  час  i   мiсце  та  бути  присутньою  пiд  час розгляду 

питання про встановлення факту порушення академiчної 

доброчесностi та притягнення її до академiчної вiдповiдальностi;  

- оскаржити рiшення про притягнення до академiчної  вiдповiдальностi 

або до суду. 

 

5. ПРИТЯГНЕННЯ УЧАСНИКIВ ОСВIТНIХ ЗАХОДIВ  

БЕЗПЕРЕРВНОГО  ПРОФЕСIЙНОГО  РОЗВИТКУ ДО 

АКАДЕМIЧНОI' ВIДПОВIДАЛЬНОСТI 

 

5.1. Академiчна  вiдповiдальнiсть  запорушення академічної 

доброчесностi  лекторiв/доповiдачiв,  що  приймали  участь  у Заходi,  може  

полягати у: 

- попередженні; 

- догані; 

- відмові від подальшої співпраці. 

 

5.2. За  порушення   академiчної     доброчесностi   здобувачi   освіти   

можуть  бути притягнені до такої академічної відповідальності:  

- повторне   проходження   оцiнювання   (тестовий іспит, практичний 

іспит, тощо); 

- повторне проходження відповідного освітнього заходу; 

- при відмові учасника заходу БПР, щодо якого(ї) виявлено факти 

порушення академiчної доброчесностi, вiд повторного проходження 

оцiнювання або вiдповiдного освiтнього заходу, сертифiкат не може бути 

видано i бали БПР за участь у такому заходi не нараховується.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ОСКАРЖЕННЯ РIШЕНЬ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ 

АКАДЕМIЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТI ТА ДОТРИМАННЯ 

ПРИНЦИПIВ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ I ПРИТЯГНЕННЯ ДО 

АКАДЕМIЧНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI  УЧАСНИКIВ  ОСВIТНIХ  

ЗАХОДIВ  З  БЕЗПЕРЕРВНОГО  ПРОФЕСIЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

Оскарження рiшень про встановлення порушень академічної 

доброчесностi та дотримання принципiв доказової медицини притягнення до 

академiчної вiдповiдальностi учасниками освiтнiх заходiв подається протягом 

5 рабочих днiв пiсля закiнчення заходу письмово. Термiн розгляду складає до 

14 рабочих днiв вiд дати подачi такого оскарження. Про результати розгляду 

учасник, що подав оскарження, отримує iнформацiю електронною поштою або 

(за узгодженням) в телефонному режимi. 

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
7.1. Це Положення затверджується директором ТОВ «МЕДІВЕНТ» і 

вводиться в дію  наказом ТОВ «МЕДІВЕНТ»; 

7.2. Змiни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом 

затвердження Положения в новiй редакції: Пiсля затвердження Положения в 

новiй редакцi1 попередне Положения втрачае юридичну силу. 
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