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Загальні положення
1. Положення про дотримання академічної доброчесності та принципів
доказової медицини у Громадській організації «Українське товариство естетичних
пластичних хірургів» (далі - Положення) розроблене відповідно до Конституції
України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про авторське право
і суміжні права», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту
Громадської організації «Українське товариство естетичних пластичних хірургів»,
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про систему
безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників»
від 14.07.2021 № 725, наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі
питання безперервного професійного розвитку лікарів» від 22.02.2019 № 446 та
інших нормативних документів.
Це Положення визначає основні принципи дотримання академічної
доброчесності та принципів доказової медицини, поняття дотримання та
порушення, види академічної відповідальності, порядок притягнення до
академічної відповідальності учасників навчального процесу та необхідні умови
для недопущення порушень академічної доброчесності.
2. Академічна доброчесність - сукупність етичних принципів та
визначених законом правил, якими мають керуватись учасники освітнього процесу
під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою
забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Для забезпечення академічної доброчесності необхідно дотримуватися
таких принципів: 1) верховенства права; 2) законності; 3) демократизму; 4)
пріоритетності прав і свобод людини та громадянина; 5) рівноправності; 6)
гарантування прав і свобод; 7) науковості; 8) професіоналізму та компетентності;
9) партнерства і взаємодопомоги; 10) поваги та взаємної довіри; 11) відкритості і
прозорості; 12) відповідальності за порушення академічної доброчесності.
I. Дотримання академічної доброчесності
1. Дотримання академічної доброчесності викладацьким складом:
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 методики і результати досліджень,
джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну,
творчу) діяльність;
4) контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти в
освітньому процесі та науковій діяльності;
5) об’єктивне оцінювання результатів навчання.
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2. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти та
споживачами освітніх послуг передбачає:
1) самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та
підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми
потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і
можливостей);
2) посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,
тверджень, відомостей інших осіб;
3) дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
4) надання достовірної інформації про результати власної навчальної
(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела
інформації.
II. Порушення академічної доброчесності
1. Порушенням академічної доброчесності вважається: академічний плагіат;
самоплагіат; фабрикація; фальсифікація; списування; обман; хабарництво;
необ’єктивне оцінювання.
2. Академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових
(творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного
дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів
без зазначення авторства, а саме:
1) відтворення в тексті наукової роботи без змін, з незначними змінами, або
в перекладі тексту іншого автора (інших авторів), обсягом від речення і більше, без
посилання на автора (авторів) відтвореного тексту;
2) відтворення в тексті наукової роботи, повністю або частково, тексту
іншого автора (інших авторів) через його перефразування чи довільний переказ без
посилання на автора (авторів) відтвореного тексту;
3) відтворення в тексті наукової роботи наведених в іншому джерелі цитат з
третіх джерел без вказування, за яким саме безпосереднім джерелом наведена
цитата;
4) відтворення в тексті наукової роботи наведеної в іншому джерелі науковотехнічної інформації (крім загальновідомої) без вказування на те, з якого джерела
взята ця інформація.
3. Самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше
опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів.
4. Фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в
освітньому процесі або наукових дослідженнях.
5. Фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що
стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень.
3

6. Списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел
інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання
результатів навчання.
7. Обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої
(наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману
є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та
списування.
8. Хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи
пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких
інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання
неправомірної переваги в освітньому процесі.
9. Необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки
результатів навчання здобувані в освіти.
III. Академічна доброчесність та дотримання принципів доказової
медицини при проведенні заходів безперервного професійного розвитку
1. У своїй діяльності при проведенні заходів безперервного професійного
розвитку Громадська організація «Українське товариство естетичних пластичних
хірургів» (далі - ГО «УТЕПХ») несе повну відповідальність за освітню діяльність
в рамках безперервного професійного розвитку. Планування, організацію,
проведення та аналіз результатів освітньої діяльності в Громадській організації
здійснює Організаційний комітет науково-практичного заходу, який працює та
впроваджує в освітню діяльність принципи дотримання доброчесності та доказової
медицини.
2. Організаційний комітет науково-практичного заходу вимагає, щоб усі
клінічні рекомендації, які надаються в ході освітньої діяльності, базувалися на
здобутках сучасної науки, наукових доказах та клінічному обгрунтуванні, а також
надавали справедливе та збалансоване уявлення про діагностичні та терапевтичні
підходи.
IV. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення
академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини при
проведенні безперервного професійного розвитку лікарів у сфері пластичної
хірургії
1.
Організаційний комітет не пізніше ніж за 7 робочих днів до проведення
заходу безперевного професійного розвитку здійснює перевірку наявності в
доповіді кожного лектора фактів порушення академічної доброчесності та
дотримання принципів доказової медицини при проведенні безперервного
професійного розвитку лікарів у сфері пластичної хірургії.
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Перевірка здійснюється усього матеріалу наданого лектором як візуального
характеру, так і звукового.
Перевірка здійснюється на відповідність вимогам чинного законодавства
України до заходів безперевного професійного розвитку та положенням пункту 17
Положення про систему безперевного професійного розвитку медичних та
фармацевтичних працівників яке затверджене Постановою Кабінету міністрів
України від 14 липня 2021 року №725. Зокрема але не виключно здійснюється
перевірка на:
- актуальність, повноту та відповідність матеріалу темі навчання;
- наявність реклами торгових назв лікарських засобів та медичних виробів
під час проведення заходу безперервного професійного розвитку;
- дотримання засад доказової медицини під час освітнього процесу.
У випадку відсутності порушень організаційний комітет приймає рішення
про допуск до заходу лектора та відповідної лекції.
У випадку виявлення порушень академічної доброчесності та приципів
доказової медицини організаційний комітет може прийняти рішення про:
- рекомендацію лектору внести зміни в матеріал заходу з встановленням
дати наступної подачі матеріалу для повторної перевірки;
- виключення лектора з учасників заходу.
Про такі рішення лектор повідомляється всіма можливими засобами зв’язку
в найкоротші можливі строки.
2. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею
академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини, 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 відмовлятися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні
доказів порушення академічної доброчесності та дотримання принципів доказової
медицини;
знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання
про встановлення факту порушення академічної доброчесності та дотримання
принципів доказової медицини і притягнення її до академічної відповідальності;
оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності та
дотримання принципів доказової медицини до Організаційного комітету науковопрактичного заходу ГО «УТЕПХ».
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V. Процедура оскарження рішення про встановлення факту
порушення академічної доброчесності та дотримання принципів доказової
медицини та притягнення до академічної відповідальності здобувача освіти
1. При виявленні та встановленні фактів порушення академічної
доброчесності та дотримання принципів доказової медицини керівництво
організаційний комітет науково-практичного заходу приймає відповідні рішення
щодо таких порушень. Незначні порушення виправляться і освітні матеріали
дозволяються надавати в ході реалізації освітнього заходу. При порушеннях, які не
відповідають принципам академічної доброчесності та доказової медицини,
приймається рішення відсторонити осіб, у яких були виявлені такі порушення від
участі в освітньому заході.
2. Оскарження рішень про встановлення порушень академічної
доброчесності та дотримання принципів доказової медицини відбувається на
основі письмового звернення (апеляції) особи, навчальний матеріал якої
перевірявся. Апеляція подається особисто автором(ми) матеріалів на ім'я керівника
організаційного комітету науково-практичного заходу у триденний термін після
оголошення результатів перевірки.
3. Для розгляду апеляцій створюється тимчасова комісія з питань академічної
доброчесності, яка включає членів організаційного комітету науково-практичного
заходу, осіб, які не є членами комітету та офіційними рецензентами. Скаргу має
бути розглянуто протягом трьох робочих днів від дня її подання. Розгляд
апеляційних скарг відбувається відкрито, у присутності всіх залучених до
освітнього процесу освіти осіб та (або) його представника. Відсутність не може
бути перешкодою розгляду апеляційної скарги.
За результатом розгляду скарги комісія з питань академічної доброчесності
може ухвалити такі варіанти 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 у задоволенні апеляційної скарги.
4. Рішення комісії з питань академічної доброчесності оформлюються у
вигляді протоколу засідання, який підписується головою комісії та секретарем, і
набувають чинності з моменту їх ухвалення. У протоколі мають бути доводи, на
підставі яких комісія ухвалила рішення. Копія протоколу надсилається всім
залученим до освітнього процесу особам або їх представникам.
VI.

Заключні положення
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1. Це Положення затверджується протоколом Правління Громадської
організації «Українське товариство естетичних пластичних хірургів» й уводиться в
дію наказом Голови Правління .
2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом затвердження
Положення в новій редакції. Після затвердження Положення в новій редакції
попереднє Положення втрачає юридичну силу.
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