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ПРО ОЦIНКУ ЗАХОДIВ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСIЙНОГО 

РОЗВИТКУ НА ОЗНАКИ АКАДЕМIЧНОI ДОБРОЧЕСНОСТI ТА 

ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПIВ ДОКАЗОВОI МЕДИЦИНИ 

1. Загальнi положения 

1.1. Положення про оцiнку заходш безперервного професi йного 

розвитку на ознаки академiчно·i доброчесностi та дотримання принципiв 

доказовоi· медицини визначае основнi засади здiйснення безперервного 

професiйного розвитку медичних працiвникiв, до яких належать: лiкарi, 

медичнi спецiалiсти з освiтою в галузi знань 22 «Охорона здоров 'я», що 

органiзовуються i проводяться Громадською органiзацiсю «Асоцiацiя серце
nо

судинних хiрургiв Украi·ни». 

1.2. Метою проведення безперервного професiйного розвитку лiкар
я е 

всебiчний розвиток та фахова пiдготовка фахiвця розвиток його
 професiйноi· 

майстерностi , формування цiнностей i необхiдних для успiшно·i самореалiзацi'i 

компетентностей, пiдвищення освiтнього рiвня задля забезпечення сталого 

розвитку Украi'ни та iТ свропейського вибору. 

1.3. У цьому Порядку термiни вживаються у значениях, наведених у 

Законах Укра'iни «Про освiту» , «Про вищу освiту» . 

1.4. Заходи безперервного професiйного розвитку (далi - заходи БПР) 

включають проведения наукових медичних Заходiв - науково-практичнi 

комунiкацii' у сферi охорони здоров 'я, у тому числi технологi'i дистанцiйного 

спiлкування, що дозволяють здiйснювати оприлюднення наукови
х результатiв 

та забезпечувати 'ix впровадження в практичну дiяльнiсть в сферi охорон и 

здоров'я Украi·ни . Заходи безперервного професiйного розвитку провод51ться за 

кошти фiзичних та юридичних осiб. 

I .5. Громадська органiзацiя «Асоцiацiя серцево-судинних xipypriв 



Укра'iни» проводить безперервний професiйний розвиток шляхом здобуття 
неформально'i освiти, що здiйснюеться пiд час проходження навчання на 
заходах, внесених в систему, зокрема, таких як: 

1) майстер-клас - представления i демонстрацiя певних методик, 
технологiй дiагностики та лiкування з метою пiдвищення професiйного рiвня та 
обмiну передавим досвiдом учасникiв, розширення ·ix свiтогляду та залучення 

до новiтнiх галузей знань; 
2) симуляцiйний тренiнг чи тренiнг з опанування практичними 

навичками - набуття кожним учасником заходу певно"i клiнiчноi· та/або 
практично~ навички та/або компетенцi"i (вмiння застосовувати в iндивiдуальнiй 
лiкарськiй практицi процедуру, манiпуляцiю, технiку тощо) в умовах штучно 
створеного, наближеного до реальностi, професiйного середовища, задля 
забезпечення максимальноi' безпеки пацiентiв i працiвникiв сфери схорони 
здоров'я. 

3) тренiнг - опанування учасниками нових професiйних знань та 
навичок як з окремих роздiлiв спецiальностi, так i з актуальних питань 
органiзацii" медично·i допомоги за вiдповiдними напрямками у групi до 20 осiб, 
тривалiстю 1 день i бiльше; 

4) семiнар - набуття учасниками нових знань як з окремих роздiлiв 
спецiальностi, так i з актуальних питань органiзацii' медичноi" допомоги за 
вiдповiдними напрямками з можливiстюобговорити отриману iнформацiю пiд 
час навчання у малих групах. Змiст навчання присвячений висвiтленню 
актуальних питань на теоретичному рiвнi i не зачiпае питань формування 

навичок; 

5) фахова (тематична) школа - навчання з актуальних питань 

вiдповiдноi" спецiальностi, що поеднуе у собi заняття у великих групах для 

опанування теоретично·i частини пiд час проведения лекцiй та заняття у малих 

групах (не бiльше 1 О - 12 учасникiв на одного викладача) для проведення 
семiнарiв/практичних занять тривалiстю 1 день i бiльше; 

6) наукова та/або науково-практична конференцiя (у тому числi 

конгрес, з'"iзд, симпозiум) - форма opraнiзaцii' науковоi' дiяльностi у виглядi 

зборiв/наради медичних та наукових фахiвцiв щонайменше реriонального 

~iвня з метою представления результатiв дослiдницькоi' роботи, аналiзу 

1снуючих медичних практик, узагальнення й поширення кращого досвiду, 

створення теоретичних i методичних передумав для йога впровадження. 
1.6. Безперервний професiйний роз виток шляхом здобуття 

неформальноi· освiти також може здiйснюватися за дистанцiйною формою 

навчання з використанням електронних навчальних ресурсiв. 

1.7. Безперервний професiйний розвиток шляхом здобуття 

iнформальноi· осшти за органiзацi"i навчально-методичних матер~ашв , 



пiдготовлених Громадською органiзацiею «Асоцiацiя серцево-судинних 
хiрургiв УкраУни» передбачае самоорганiзоване здобуття працiвниками сфери 
охорони здоров'я професiйних компетентностей пiд час повсякденно·1· 
дiяльностi, пов'язано'i з професiйною, громадською або iншою дiяльнiстю. 
Пiдтвердженням безперервного професiйного розвитку шляхом здобуття 
iнформальноi' освiти може бути публiкацiя статтi або огляду в журналi з iмпакт
фактором та iнша дiяльнiсть. 

1.8. Заходи безперервного професiйного розвитку проводяться 

Громадською органiзацiею «Асоцiацiя серцево-судинних xipypriв Укра'iни» 
вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни вiд 14.07.2021 № 725 «Про 
затвердження Положения про систему безперервного професiйного розвитку 

медичних та фармацевтичних працiвникiв», наказiв МОЗ Украi'ни: вiд 
25.03.2019 № 446 «Деякi питания безперервного професiйного розвитку 

лiкарiв», зареестрованого в Мiнiстерствi юстицi'i Украi'ни 25 березня 20 l 9 р. за 
№ 293/33264 (iз змiнами), вiд 19.01.2021 № 74 «Про затвердження Змiн до 
деяких наказiв Мiнiстерства охорони здоров'я Укра'iни», зареестрованого у 

Мiнiстерствi юстицii' Укра'iни вiд 15.03 .2021 за № 319/35941, вiд 01.07.2021 № 
1316 «Про внесения змiн до наказу Мiнiстерства охорони здоров'я Укра'iни вiд 
28 жовтня 2002 року № 385», зареестрованого в Мiнiстерствi юстицii' Укра·iни 
13 серпия 2021 р . за № 1061/36683, та iнших нормативних документiв, що 
регламентують безперервний професiйний розвиток фахiвцiв галузi знань 

«Охорона здоров'я». 

1.9. Правила оцiнки заходiв безперервного професiйного розвитку на 

ознаки академiчноi' доброчесностi та дотримання принципiв доказовоi· 

медицини, методологiя оцiнювання набутих знань, компетентностей та 

практичних навичок працiвникiв сфери охорони здоров'я, а також основнi 

положения про запобiгання конфлiкту iнтересiв пiд час проведения заходiв 

безперервного професiйного розвитку та недопущения залучення i 
використання коштiв фiзичних (юридичних) осiб для реклами лiкарських 

засобiв, медичних виробiв або медичних послуг е вiдкритими та доступними 

для ознайомлення на сайтi: l1ttp:/ /acvsu.pгo/. 

2. Вимоги та вiдповiдальнiсть при проведеннi заходiв 

безперервного професiйного розвип~у 

2.1 Громадська органiзацiя «Асоцiацiя серцево-судинних 
. . 

х1рурпв 

Укра'iни» несе повну вiдповiдальнiсть за пiдrотовку змiсту освiтнього заходу на 

принципах дотримання принципiвдоказово·i медицини та доброчесностi . 

2.2 Громадська органiзацiя «Асоцiацiя серцево-судинних xipypriв 
Укра'iни» вимагае, щоб yci клiнiчнi рекомендацi'i, якi надаються в ходi освiтньо'i 
дiяльностi, базувалися на здобутках сучасно·i науки, наукових доказах та 



кшючному обrрунтуваннi, а також надавали справедливе та збалансоване . . . . 
уявлення про дшгностичю та терапевтичю шдходи. 

2.3 Громадська органiзацiя «Асоцiацiя серцево-судинних xipypriв 

Укра1ни» рекомендуе викладачам надавати цитування та рiвень доказовостi 
публiкацiй та дослiдницько1 iнформацi"i у своi·х презентацiях. 

2.4 Контент мае вiдповiдати стандартам дiагностики та лiкування 

вiдповiдних нозологiй, адаптованих до актуальних мiжнародних настановах, 
рекомендацiях профiльних Асоцiацiй вiдповiдних до Номенклатури лiкарських 

спецiальностей, затверджено'i наказом Мiнiстерства охорони здоров'я Украi·ни 
вiд 22 лютого 2019 року № 446, зареестровано1 в Мiнiстерствi юстицi1 Украi·ни 
25 березня 2019 року за № 294/33265, виклавши i"i в новiй редакцiУ, що 
додаеться, унiфiкованих вiтчизняних протоколiв (за наявностi). 

2.5 Дотримання принципiв доказово'i медицини - використання в 

безперервному професiйному розвитку працiвникiв сфери охорони здоров'я 
сукупностi ефективних принципiв, методик дiагностики, профiлактики та 

. . 
шкування яю отриманю шд час кшючних досшджень та можуть 

використовуватися в повсякденнiй роботi лiкаря. 

2.6. Заходи безперервного професiйноrо розвитку - освiтнi заходи 

медичного спрямування, метою яких е пiдтримання або пiдвищення рiвня 

професiйному i розвиток iндивiдуально'i медичноi' практики для задоволення 
потреб пацiентiв та оптимiзацii' функцiонування сфери охорони здоров'я. 

2.7 Громадська органiзацiя «Асоцiацiя серцево-судинних xipypriв 

Укра'iни» надае викладачам чiткi iнструкцii' вiдносно того, що вiд них очiкуеться 
при пiдготовцi та пiд час презентацii' освiтнiх матерiалiв, заснованих на 

науково-обrрунтованим до казах, вiдповiдають неупередженому та 

збалансованому погляду на терапевтичнi варiанти та клiнiчнi рекомендацii'. 

2.8 У ci клiнiчнi рекомендацii' та iнформацiя про науковi дослiдження, 
що використовуютьсяв освiтнiй дiяльностi, переглядаються модераторами, якi 

задiянi в процесi планування, пiдготовки та реалiзацii' освiтнього заходу. 

2.9 Цей процес передбачае також участь експертiв-рецензентiв при 

необхiдностi. 

з. Порядо1~ виявлення та встановлення фактiв порушення 

академiчно1 доброчесностi тадотримання принципiв доказово'i медицини 

3.1. Порядок виявлення та встановлення фактiв порушення 

академiчно·i доброчесностi визначаеться комiсiею з питань академiчно'i 

доброчесностi та дотримання принципiв доказово1 медицини (Комiсiя), яка 

створюеться за участi членiв Правлiння Громадсько·i органiзацi1 «Асоцiацiя 

серцево-судинних xipypriв Украi'ни» з урахуванням вимог Закону Укра'iни 

«Про освiту» та спецiальних законiв. 



3.2. У сво'iй дiяльностi Комiсiя керуеться Конституцiею Укра'iни , 

Цивiльним Кодексом Укра'iни, Законами Укра'iни 
«Про освiту», «Про вищу 

освiту», «Про наукову i науково- технiчну дiяльнiсть», «Про авторське право i 

сумiжнi права», «Про запобiгання корупцii'», но
рмативно-правовими актами 

Мiнiстерства освiти i науки Украi'ни, Статутом Громадськоi· органiзацii' 

«Асоцiацiя серцево-судинних хiрургiв Украi'ни». 

3.3. До складу Koмicii' входять члени Правлiння, науков
i працiвники та 

спецiалiсти БПР Громадськоi· органiзацii' «Асоцiацiя серцево-судинних 

хiрургiв Украi'ни». Дiяльнiсть членiв кoмici'i не мае бути пов'язаною iз 

виробництвом, оптовою та роздрiбною торгiвлею, iмпортом лiкарських 

засобiв та медичних виробiв. Члени кoмici'i контр
олюють дотримання вимог 

щодо заборони промоцii' торгов их назв лiкарських з
асобiв та медичних виробiв 

шд час проведения заходiв безперервного професiйного розвитку; 

забезпечують контроль за дотриманням засад дока
зовоi' медицини пiд час 

освiтнього процесу; здiйснюють дiяльнiсть вiдк
рито, прозоро i на основi 

академiчноi' доброчесностi. 

3.4. Пiд час пiдготовки Заходiв членами наукового та о
рганiзацiйного 

комiтету, доповiдачами складаеться декларацiя конфлiкту iнтересiв при 

органiзацii' та проведеннi Заходiв, де фiксуетьс
я наявнiсть чи вiдсутнiсть 

конфлiкту iнтересiв пiд час проведения заходу. До проведения Заходiв 

залучаються особи, якi не мають конфлiкту iнтересiв. 

3.5. Iнформацiйнi матерiали лекцiй, доповiдей, публiк
ацiй доповiдачiв 

заходiв подаються не пiзнiше нiж за мiсяць на пе
ревiрку до Koмicii' на ознаки 

академiчноi' доброчесностi та дотримання принци
пiв доказовоi' медицини. 

3.6. Комiсiею у спiвпрацi з науковим комiтетом Заходiв в ходi 

пiдготовки проводиться монiторинг вiдповiднос
тi заявленiй метi навчання, 

вимогам академiчноi· доброчесностi; вивчаеться з
мiст навчальних матерiалiв 

та його вiдповiднiсть темi заходу, чи представ
лений матерiал е науково 

обrрунтованим iз зазначенням у вiдповiдних випадках рiвня до
казовоспта 

наведенням належних посилань. 

3.7. Будь-який учасник осютньо-наукового процесу, якому стали 

вiдомi обrрунтованi факти порушення академiчноi
' доброчесностi чи намiри 

про можливiсть такого порушення, повинензверн
утися до Голови Koмicii' з 

письмовою заявою на iм'я i"i голови. У заявi обов'язково заз
начаються особистi 

данi заявника (П.I.Б., контактнi данi: адреса, телефо
н, мiсце роботи, посада, 

особистий пiдпис ). Анонiмнi заяви чи заяви, викладенi в 
некоректнШ формi , 

Комiсiею не розглядаються. Голова Koмicii' вiдповiдае за дотримання 

конфiденцiйностi iнформацii' щодо персональних даних 
особи-заявника. 
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/ 3.8. На засiдання Koмicii", на якому розглядаються факти порушення 

академiчноi" доброчесностi, обов'язково запрошуються заявник та особа, 

вiдносно яко"~· розглядаеться питания щодо порушення академ1чно1 

доброчесностi. 

3.9. 3 метою попередження недотримання принцишв етично1 

поведiнки порушень академiчноУ доброчесностi Комiсiею вживаються 

наступнi профiлактичнi заходи, а саме обо в' язкове iнформування учасникiв 

освiтнього процесу про необхiднiсть дотримання принципiв та норм 

академiчно"i чесностi, професiйноУ етики, ознайомлення всiх учасникiв 

освпнього процесу 1з нормами цього Положения; розповсюджеиня 

методичних просвiтницьких матерiалiв; проведения для учасникiв освiтнього 

процесу циклу треиiнгiв з основ академiчноУ пiдготовки iнформацiйних 

матерiалiв (презентацiй лекцiй, доповiдей, майстер-класiв), етики та 

доброчесностi, iз захисту прав iнтелектуальноУ власностi та трансферу 

технологiй. 

3.1 О. Науковий комiтет заходу БПР безпосередню проводить перевiрку 

на плапат навчально- методичних матер1ал1в, лекцiй, методичних 

рекомендацiй. 

3.11. Висновки про перевiрку матерiалiв передаються для подальшого 

розгляду на засiданняхоргкомiтету заходу БПР. 

4. Прийнятгя рiшення про встановлення факту порушення 

академiчноi" доброчесностi та дотримання принципiв доказовоi" 

медицини i притягнення учасникiв освiтнiх заходiв безперервного 

професiйного розвит1су до а1садемiч11о"i вiдповiдальностi 

4.1. Пiсля проведения Заходу протягом 5 робочих днiв Комiсiею 

проводиться перевiрка матерiалiв заходу БПР з метою виявлення та 

встановлення фактiв порушеиия академiчно·i доброчесностi та дотримання 

прииципiв доказовоi· медицини. 

4.2. За результатами перевiрки проводиться засiдання комiсiУ, яке 

оформлюеться вiдповiдним протоколом, де вказуються факти порушення 

академiчио"i доброчесностi. 

4.3. За результатами проведених засiдання Ком iсiя готуе вмотивованi 

рiшення у виглядi висновкiв щодо порушения чине порушення академiчноУ 

доброчесностi. Зазначенi висновки носять рекомеидацiйний характер, 

подаються головi органiзацiйного комiтету для подальшого вирiшення щодо 

вибору вiдповiдних заход~ в морального, дисципшнарного чи 

адм~н1стративного характеру . 

4.4. Науковi працiвники, що порушили академiчну доброчеснiсть або 
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не дотримувались принципiв доказовоi· медицини пiд час освiтнiх заходiв 

безперервного професiйного розвитку притягуються до академiчноi· 

вiдповiдальностi. 

5. Оскарження рiшень про встановлення порушень академiчноi' 

доброчесностi та дотримання принципiв доказовоi' медицини 1 

притягнення до а1,адемiчно'i вiдповiдальностi учасникiв освiтнiх заходiв 

з безперервного професiйного розвитку 

5.1. Кожна особа, стосовно якоi' порушено питания про порушення 

нею академiчно·i доброчесностi, мае такi права: ознайомлюватися з усiма 

матерiалами перевiрки щодо встановлення факту порушення академiчноi· 

доброчесностi, подавати до них зауваження; особиста або через представника 

надавати уснi та письмовi пояснения або вiдмовитися вiд надання будь-яких 

пояснень, брати участь у дослiдженнi доказiв порушення академiчно'i 

доброчесностi; знати про дату, час i мiсце та бути присутньою пiд час 

розгляду питания про встановлення факту порушення академ1чн01 

доброчесностi та притягнення i"i до академiчно'i вiдповiдальностi; оскаржити 

рiшення про притягнення до академiчноi· вiдповiдальностi абодо суду. 

5.2. Академiчна вiдповiдальнiсть за порушення академiчно·i 

доброчесностi педагогiчних та наукових працiвникiв, що приймали участь у 

Заходi, полягае у вiдмовi подальшо·i спiвпрацi у Заходi, що органiзовуе 

Громадська органiзацiя «Асоцiацiя серцево-судинних xipypriв Укра'iни». 

Нарахування освiтнiх балiв за лекцiю, доповiдь, в якiй було порушено 

академiчну доброчеснiсть або не дотримувались принципи доказово'i 

медицини, не проводиться. 

6. Прю~iнцевi положения 

6.1. Цей порядок затверджусться на зборах i вводиться в д1ю 

рiшенням Правлiння Громадсько·i органiзацi1 «Асоцiацiя серцево-судинних 

xipypriв Укра'iни». 

6.2. Змiни та доповнення до цього Положения вносяться шляхом 

затвердження ново·i редакцi'iПоложення. 

6.3. Пiсля затвердження Положения у новiй редакцi'i попереднс 

положения втрачаеюридичну силу. 

Вю~онавчий дирс1пор Свiтлана ЛОЗIНСЬКА 


