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Полтава - 2022 



1. Загальні положення  

1.1. Дане Положення (Далі – Положення) регламентує порядок оцінки 

заходів безперервного професійного розвитку (БПР) ТОВАРИСТВА з 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРТЕКС СТ» (Далі – ТОВ 

«ОРТЕКС СТ») на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів 

доказової медицини. 

1.2. Положення діє на основі Законів України «Про вищу освіту», «Про 

освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я», «Про професійний розвиток 

працівників», «Положення про систему безперервного професійного розвитку 

медичних та фармацевтичних працівників», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України №725 від 14.07.2021 р., Наказу Міністерства 

охорони здоров’я України №446, від 22.02.2019р. "Деякі питання 

безперервного професійного розвитку лікарів", зі змінами, внесеними Наказом 

МОЗ №74 від 19.01.2021 р. "Про затвердження Змін до деяких наказів 

Міністерства охорони здоров’я України", Наказу МОЗ України та НАМН 

України №699/41 від 23.06.2017 р. «Про затвердження Інструкції з підготовки 

та проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних 

конференцій установами Міністерства охорони здоров'я України та 

Національної академії медичних наук України». 

1.3. Заходи безперервного професійного розвитку – освітні заходи 

медичного спрямування, метою яких є підтримання або підвищення 

професійного рівня  лікарів-стоматологів, лікарів загального профілю, 

формування цінностей і компетентностей, необхідних для успішної 

самореалізації, розвиток індивідуальної медичної практики шляхом 

отримання інформації, обміну досвідом з новітніх напрямків діагностики, 

лікування та профілактики стоматологічних захворювань задля покращення 

здоров’я населення та оптимізації функціонування сфери охорони здоров’я 

України загалом. 



1.4. Товариство надає можливості для здобуття неформальної освіти, що 

здійснюється під час проходження навчання на заходах БПР, внесених в 

систему БПР, зокрема, таких як:  

1) майстер-клас – представлення і демонстрація певних методик, 

технологій діагностики та лікування з метою підвищення професійного рівня 

та обміну передовим досвідом учасників заходу, розширення їх світогляду та 

залучення до новітніх галузей знань (тривалість від однієї академічної 

години);  

2) симуляційний тренінг чи тренінг з оволодіння практичними 

навичками – набуття кожним учасником заходу певної клінічної та/або 

практичної навички та/або компетенції (вміння застосовувати в лікарській 

практиці процедуру, маніпуляцію, техніку тощо) в умовах штучно створеного, 

наближеного до реальності професійного середовища для забезпечення 

максимальної безпеки пацієнтів і працівників сфери охорони здоров’я 

(тривалість від двох академічних годин);  

3) тренінг – опанування учасниками нових професійних знань та 

навичок як з окремих розділів спеціальності, так і з актуальних питань 

організації медичної допомоги за відповідними напрямками у групі до 20 осіб, 

тривалістю 1 день і більше (від двох академічних годин на день);  

4) семінар – набуття учасниками нових знань як з окремих розділів 

спеціальності, так і з актуальних питань організації медичної допомоги за 

відповідними напрямками з можливістю обговорити отриману інформацію під 

час навчання у малих групах. Зміст навчання присвячений висвітленню 

актуальних питань на теоретичному рівні і не зачіпає питань формування 

навичок. Тривалість семінару складає від однієї академічної години на день;  

5) фахова (тематична) школа – навчання з актуальних питань відповідної 

спеціальності, що поєднує у собі заняття у великих групах для опанування 

теоретичної частини під час проведення лекцій та заняття у малих групах (не 

більше 10-12 учасників на одного викладача) для проведення 



семінарів/практичних занять тривалістю 1 день і більше (від двох академічних 

годин на день);  

6) наукова та/або науково-практична конференція (у тому числі конгрес, 

з’їзд, симпозіум) – форма організації наукової діяльності у вигляді 

зборів/наради медичних та наукових фахівців щонайменше регіонального 

рівня з метою представлення результатів дослідницької роботи, аналізу 

існуючих медичних практик, узагальнення й поширення кращого досвіду, 

створення теоретичних і методичних передумов для його впровадження. 

Тривалість наукової та/або науково-практичної конференції (у тому числі 

конгресу, з’їзду) складає від двох академічних годин, симпозіуму – від однієї 

академічної години.  

1.5. БПР шляхом здобуття неформальної освіти також може 

здійснюватися за дистанційною формою навчання з використанням 

електронних навчальних ресурсів. 

1.6. Заходи БПР проводяться ГО відповідно до Положення про систему 

безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних 

працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

14.07.2021 р. № 725, Наказу МОЗ України «Про деякі питання безперервного 

професійного розвитку лікарів» від 25.03.2019 р. № 446, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 25.03.2019 р. за № 293/33264 та інших 

нормативних документів, що регламентують БПР фахівців галузі знань 

«Охорона здоров'я». 

 

2. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення 

академічної доброчесності та дотримання принципів доказової 

медицини 

2.1 Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та 

визначених Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу 

освіту» та іншими законами України правил, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання, безперевного 

професійного розвитку та провадження наукової, професійної медичної 



діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових і професійних досягнень. 

2.2. ТОВ «ОРТЕКС СТ» дотримується академічної доброчесності та 

принципів доказової медицини відповідно до Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про авторське право і 

суміжні права», Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу», 

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Етичного 

кодексу ученого України, Бухарестської декларації етичних цінностей і 

принципів вищої освіти в Європі, Кодексу академічної доброчесності 

Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти. 

2.3. У своїй діяльності ТОВ «ОРТЕКС СТ» визначає політику і 

процедури забезпечення дотримання академічної доброчесності у 

індивідуальній медичній практиці та проведенні заходів БПР та види 

відповідальності за порушення академічної доброчесності.  

2.4. Норми академічної доброчесності та дотримання принципів 

доказової медицини поширюються і є обов’язковими для усіх учасників 

заходів ТОВ «ОРТЕКС СТ». 

2.5. Система запобігання та виявлення академічного порушення 

академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини в 

ТОВ «ОРТЕКС СТ»: 

o Доповіді (у т. ч. стендові), тези та статті, представлені для участі у 

заходах безперервного професійного розвитку, завчасно 

перевіряються членами організаційного комітету на наявність 

неправомірних текстових або інших запозичень. 

o Ведення реєстру учасників заходів безперервного професійного 

розвитку. 

o Розміщення QR-коду на сертифікаті учасника заходів 

безперервного професійного розвитку з посиланням на веб-

сторінку офіційного сайту ТОВ «ОРТЕКС СТ» з доступом до 

інформаційного листа та резолюції відповідного заходу. 



2.7. Дотримання принципів доказової медицини учасниками 

безперервного професійного розвитку встановлюється уповноваженими 

особами (організаційним комітетом, журі, відповідальними особами за 

проведення заходу). 

2.8. У разі виявлення можливого порушення дотримання принципів 

доказової медицини учасниками заходів безперервного професійного 

розвитку уповноважені особи мають повідомити про це директора ТОВ 

«ОРТЕКС СТ» письмовою заявою. У заяві обов’язково зазначаються особисті 

дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада). 

Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, не розглядаються. 

 

3. Прийняття рішення про встановлення факту порушення 

академічної доброчесності та дотримання принципів доказової 

медицини і притягнення учасників освітніх заходів 

безперервного професійного розвитку до академічної 

відповідальності 

3.1.При надходженні письмової заяви щодо можливого порушення 

дотримання принципів доказової медицини та академічної доброчесності 

учасниками заходів безперервного професійного розвитку за поданням 

директора ТОВ «ОРТЕКС СТ» створюється Комісія з питань академічної 

доброчесності з урахуванням вимог Закону України «Про освіту» та 

спеціальних законів. 

3.2. У своїй діяльності комісія з питань академічної доброчесності 

керується Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», 

іншими чинними нормативно-правовими актами, Статутом ТОВ «ОРТЕКС 

СТ», цим Положенням. 

3.3. До складу Комісії можуть залучатися науково-педагогічні 

працівники, що мають бездоганну професійну репутацію і досвід роботи в 

закладах вищої освіти. Члени комісії забезпечують контроль за дотриманням 

засад доказової медицини під час освітнього процесу; здійснюють діяльність 

відкрито, прозоро і на основі академічної доброчесності. 



3.4. Комісія з питань академічної доброчесності впродовж 2–х тижнів 

розглядає факт можливого порушення дотримання принципів доказової 

медицини та академічної доброчесності та представляє дані директору ТОВ 

«ОРТЕКС СТ».  

3.5. За порушення принципів доказової медицини та академічної 

доброчесності співробітники ТОВ «ОРТЕКС СТ» притягуються до 

дисциплінарної відповідальності відповідно до законодавства. 

3.6. Доповідачі, що порушили академічну доброчесність або не 

дотримувались принципів доказової медицини під час освітніх заходів БПР 

притягуються до академічної відповідальності. 

 

4. Оскарження рішень про встановлення порушень академічної 

доброчесності та дотримання принципів доказової медицини і 

притягнення до академічної відповідальності учасників освітніх 

заходів з безперервного професійного розвитку 

 

4.1. 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 до академічної відповідальності.  

4.2. У випадку незгоди щодо виявлення факту академічної 

недоброчесності чи недотримання принципів доказової медицини учасник 

заходу безперервного професійного розвитку має право у триденний термін з 

моменту виявлення подати письмову апеляційну заяву на ім’я директора ТОВ 

«ОРТЕКС СТ». 

 



 

 


