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І. Загальні положення
1. Це Положення визначає основні засади здійснення безперервного 

професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників у 
Комунальному закладі освіти Полтавському базовому медичному фаховому 
коледжі (далі-Коледж), до яких належать молодші спеціалісти (фахові молодші 
бакалаври, молодші бакалаври) з медичною освітою (далі - працівники сфери 
охорони здоров’я).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
1) бал безперервного професійного розвитку - одиниця вимірювання 

здобутих теоретичних знань та практичних навичок у процесі здійснення 
безперервного професійного розвитку;

2) безперервний професійний розвиток працівників сфери охорони 
здоров’я (далі - безперервний професійний розвиток) - безперервний процес 
навчання та вдосконалення професійних компетентностей працівників сфери 
охорони здоров’я, що дає їм змогу підтримувати або підвищувати рівень 
професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я;

3) електронна система безперервного професійного розвитку працівників 
сфери охорони здоров’я (далі - система) - електронна автоматизована 
інформаційно-телекомунікаційна система, що включає інформаційні технології і 
технічні засоби, призначена для зберігання, обліку та використання даних та 
іншої інформації щодо безперервного професійного розвитку працівників сфери 
охорони здоров’я;

4) заходи безперервного професійного розвитку - освітні заходи медичного 
спрямування, метою яких є підтримання або підвищення рівня професіоналізму 
і розвиток індивідуальної медичної практики для задоволення потреб пацієнтів 
та оптимізації функціонування сфери охорони здоров’я;

5) конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її 
інтересом, пов’язаним із проведенням заходів безперервного професійного 
розвитку, що впливає на об’єктивність організації та змісту таких заходів;

6) особисте освітнє портфоліо - сукупність відомостей щодо персональних 
досягнень, проходження підвищення кваліфікації, здобуття формальної, 
неформальної та інформальної освіти у сфері охорони здоров’я у процесі 
безперервного професійного розвитку;

7) провайдери заходів безперервного професійного розвитку (далі - 
провайдери) - юридичні особи, які провадять діяльність з організації та 
проведення заходів безперервного професійного розвитку.

Інші терміни вживаються у цьому Положенні у значенні, наведеному в 
Основах законодавства України про охорону здоров’я та Законах України “Про 
освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійний розвиток працівників”.

3. Працівники сфери охорони здоров’я після здобуття диплома про 
закінчення закладу вищої або фахової передвищої освіти зобов’язані 
здійснювати безперервний професійний розвиток.

4. За проходження заходів безперервного професійного розвитку 
працівникам сфери охорони здоров’я нараховуються бали.

Результати проходження безперервного професійного розвитку 
обов’язково враховуються під час атестації для присвоєння або підтвердження 
кваліфікаційної категорії або кваліфікації працівника сфери охорони здоров’я.



5. Бали безперервного професійного розвитку нараховуються за здобуття 
формальної, неформальної та інформальної освіти у сфері охорони здоров’я.

6. Безперервний професійний розвиток працівників сфери охорони 
здоров’я здійснюється шляхом здобуття неформальної освіти під час 
проходження:

1) навчання на циклах тематичного удосконалення, які проводяться на 
відділенні підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою 
освіти. Цикли тематичного удосконалення проводяться тривалістю один - два 
тижні шляхом викладення поглиблених теоретичних знань, нових підходів з 
окремих розділів відповідної спеціальності;

2) навчання на заходах безперервного професійного розвитку, внесених у 
систему, зокрема таких, як:

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;

симуляційний тренінг чи тренінг з оволодіння практичними навичками - 
набуття кожним учасником заходу певної клінічної та/або практичної навички 
та/або компетенції (вміння застосовувати в індивідуальній 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. Під час 
проходження такого заходу безпосереднє відпрацювання практичних навичок 
або симуляційне відпрацювання передбачає навчальне навантаження на одного 
викладача не більше чотирьох - шести учасників;

тренінг - опанування учасниками заходу нових професійних знань та 
навичок як з окремих розділів спеціальності, так і з актуальних питань організації 
медичної допомоги за відповідними напрямами у групі до 20 осіб. Тривалість 
тренінгу становить один день і більше;

семінар - набуття учасниками нових знань з окремих розділів спеціальності 
та з актуальних питань організації медичної допомоги за відповідними 
напрямами з можливістю обговорити отриману інформацію під час навчання у 
малих групах. Зміст навчання присвячений висвітленню актуальних питань на 
теоретичному рівні і не стосується питань формування навичок;

фахова (тематична) школа - навчання з актуальних питань відповідної 
спеціальності, що поєднує 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 один день і більше;

наукова та/або науково-практична конференція (у тому числі конгрес, 
з ’їзд, симпозіум) - форма організації наукової діяльності у вигляді зборів/наради 
медичних та наукових працівників щонайменше на обласному рівні з метою 
представлення результатів дослідницької роботи, результатів аналізу існуючих 
медичних практик, узагальнення і поширення кращого досвіду, створення 
теоретичних і методичних умов для його впровадження.



Безперервний професійний розвиток шляхом здобуття неформальної 
освіти також може здійснюватися за дистанційною формою навчання з 
використанням електронних навчальних ресурсів.

7. Заходи безперервного професійного розвитку неформальної освіти 
можуть передбачати особисту участь працівника сфери охорони здоров’я в 
освітній події у місці її проведення, дистанційне навчання з використанням 
електронних технологій в режимі реального часу або з доступом до навчальних 
матеріалів у час, зручний для працівників сфери охорони здоров’я, а також 
поєднання особистої та дистанційної участі.

Особиста участь працівника сфери охорони здоров’я обов’язкова під час:
навчання на симуляційних тренінгах або тренінгах з оволодіння 

практичними навичками, в тому числі на тренінгах, які проводяться під час 
науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, конгресів;

професійного медичного стажування за межами закладу, де працює 
працівник.

Особиста участь працівника сфери охорони здоров’я в освітній події у 
місці її проведення та/або дистанційна участь у режимі реального часу 
обов'язкова для таких заходів:

підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення на 
відділенні підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою;

наукова та/або науково-практична конференція (у тому числі конгрес, 
симпозіум, з ’їзд);

тематичне навчання (фахові (тематичні) школи, тренінги, семінари, 
майстер-класи).

Дистанційне навчання у режимі реального часу передбачає, що 
присутність учасників може бути підтверджена і вони мають можливість 
подавати свої запитання та відповіді.

Засоби підтвердження присутності учасників визначає Коледж. Запис 
заходу, що публікується після його завершення, не вважається таким, що 
здійснюється в режимі реального часу.

У разі проходження дистанційного навчання не в режимі реального часу 
участь працівника сфери охорони здоров’я підтверджується фактом 
підключення/реєстрації працівника сфери охорони здоров’я на онлайн- 
гшатформі та сертифікатом про проходження дистанційного навчання із 
зазначенням теми заходу, кількості часу, передбаченого на дистанційне 
навчання, прізвища та імені отримувача сертифіката, дати його видачі та 
унікального ідентифікатора сертифіката, що дає змогу підтвердити факт видачі 
сертифіката працівнику сфери охорони здоров’я.

8. Безперервний професійний розвиток шляхом здобуття інформальної 
освіти передбачає самоорганізоване здобуття працівниками сфери охорони 
здоров’я професійних компетенгностей під час повсякденної діяльності, 
пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю.

9. Коледж вносить відомості щодо ліцензії на провадження освітньої 
діяльності, які фіксуються у системі шляхом міжвідомчого обміну даними з 
Єдиною державною електронною базою з питань освіти.

10. У разі проведення заходів, за які нараховуються бали безперервного 
професійного розвитку Коледж:



регулярно проводить оцінювання знань, що здійснюється лише в 
електронній формі;

забезпечує здійснення контролю за актуальністю, повнотою та 
відповідністю матеріалу темі навчання;

забезпечує із застосуванням електронних технологій процедури визнання 
результатів навчання, здобутих за програмами освіти, що включає ідентифікацію 
програми, внутрішнє оцінювання результатів навчання або оцінювання 
незалежними оцінювачами, засвідчення результатів навчання;

виконує методологію оцінювання набутих знань, компетенгностей та 
практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я;

не провадить безпосередньо або із залученням третіх осіб діяльність, 
пов’язану з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, імпортом 
лікарських засобів та медичних виробів;

не має у складі засновників (учасників, власників) або органів управління 
осіб, які провадять діяльність, пов’язану з виробництвом, оптовою та роздрібною 
торгівлею, імпортом лікарських засобів та медичних виробів, або перебувають у 
господарських, цивільних, трудових відносинах з особами, які провадять таку 
діяльність;

виконує положення про запобігання конфлікту інтересів під час 
проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення 
залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами 
лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг, що затверджується 
провайдером;

не приховує наявність правовідносин з особами, якими провадиться 
діяльність з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі, імпорту лікарських 
засобів та медичних виробів;

не рекламує торгові назви лікарських засобів та медичних виробів під час 
проведення заходів безперервного професійного розвитку;

забезпечує здійснення контролю за дотриманням засад доказової 
медицини під час освітнього процесу;

провадить діяльність відкрито, прозоро, на основі академічної 
доброчесності.

11. Бали безперервного професійного розвитку нараховуються за 
проходження заходів безперервного професійного розвитку, які відповідають 
таким ознакам:

Коледжем проводиться захід, який внесений до системи; 
до проведення заходу залучені особи, які не мають конфлікту інтересів; 
Коледжем забезпечено перевірку залучених до проведення заходів 

безперервного професійного розвитку осіб щодо наявності конфлікту інтересів;
захід відповідає заявленій меті навчання, вимогам академічної 

доброчесності;
зміст навчальних матеріалів відповідає темі заходу та є науково 

обгрунтованим із зазначенням у відповідних випадках рівня доказовості та 
наведенням належних посилань;

під час проведення заходу Коледжем забезпечено контроль участі 
працівників сфери охорони здоров’я, оцінювання набутих знань, 
компетентностей та практичних навичок;



працівникам сфери охорони здоров'я забезпечується доступ до навчальних 
матеріалів, які були представлені під час заходу;

правила проведення заходу є відкритими та доступними для ознайомлення.
12. На час проходження безперервного професійного розвитку з відривом 

від виробництва за працівниками сфери охорони здоров’я зберігається середня 
заробітна плата у порядку, визначеному законодавством для працівників, яких 
направляють для підвищення кваліфікації. Роботодавці зобов’язані сприяти 
дотриманню вимог до безперервного професійного розвитку.

13. Фінансування безперервного професійного розвитку працівників сфери 
охорони здоров’я здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у 
порядку, затвердженому МОЗ, погодженому з Мінфіном, а також за рахунок 
коштів фізичних, юридичних осіб га інших не заборонених законодавством 
джерел фінансування відповідно до відомостей з Реєстру медичних працівників 
та Реєстру медичних спеціалістів, визначених постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 квітня 2018 р. №41 1 “Деякі питання електронної системи охорони 
здоров’я” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604).

II. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення 
академічної доброчесності та дотримання принципів доказової

медицини

Порядок виявлення та встановлення фактів недоброчесності (далі -  
Порядок) -  визначає заходи і процедуру розгляду питання про виявлення та 
встановлення фактів недоброчесності у Коледжі, під якою розуміється 
порушення принципів академічної доброчесності та доказової медицини.

Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Закону України 
«Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII; Закону України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 № 1556-УІІ; Закону України «Про наукову і науково- технічну 
діяльність» від 25.12.2015 № 922-УШ; Закону України «Про наукову і науково- 
технічну експертизу» від 05.12.2012 № 5460-17; Закону України «Про авторське 
право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-Х1І; Закону України «Про 
запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-V11; Статуту Комунального 
закладу освіти Полтавський базовий медичний фаховий коледж Полтавської 
обласної ради, Колективного договору між адміністрацією і профкомом 
первинної профспілкової організації Комунального закладу освіти Полтавський 
базовий медичний фаховий коледж Полтавської обласної ради, Положенням про 
академічну доброчесність учасників освітнього процесу Комунального закладу 
освіти Полтавський базовий медичний фаховий коледж Полтавської обласної 
ради, Положенням про комісію з питань доброчесності Комунального закладу 
освіти Полтавський базовий медичний фаховий коледж Полтавської обласної 
ради та інших нормативно-правових актів України.

Науково-педагогічні, педагогічні працівники і співробітники зобов'язані в 
освітньому процесі, науковій (творчій, професійній) діяльності під час 
здійснення своїх посадових обов’язків дотримуватися принципів доброчесності, 
а також забезпечувати та спонукати здобувачів освіти до доброчесності та 
дотримання принципів доказової медицини.

Контроль за дотриманням викладачами норм і правил доброчесності та



дотримання принципів доказової медицини здійснює завідувач відділення 
підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою. За 
інформування учасників освітнього заходу про неприпустимість порушення 
принципів та норм доброчесності, принципів доказової медицини, реалізацію 
заходів щодо запобігання проявам недоброчесності на відділенні підвищення 
кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою відповідає завідувач 
відділення та заступник директора з навчальної роботи.

Контроль за дотриманням норм і правил доброчесності співробітниками 
Коледжу, які не входять до складу педагогічних кадрів, здійснюють керівники 
структурних підрозділів

Порушення правил академічної доброчесності, які визначаються та 
регулюються «Положенням про академічну доброчесність учасників освітнього 
процесу Комунального закладу освіти Полтавський базовий медичний фаховий 
коледж Полтавської обласної ради».
Порушення законодавства та нормативних документів України:

-  перевищення повноважень, передбачених посадовими інструкціями та 
контрактами;

-  ведення політичної, релігійної та іншої пропаганди;
-  порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку;

невжиття заходів щодо упередження виникнення та врегулювання 
конфлікту інтересів під час здійснення посадових обов’язків та в 
освітньому процесі;

-  використання джерел інформації, ідей, розробок, тверджень, відомостей 
в якості власних;

-  порушення норм законодавства про авторське право і суміжні права;
-  надання недостовірної інформації про методики і результати 

досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну 
(науково-педагогічну, творчу) діяльність;

-  необ'єктивне оцінювання результатів навчання.
-  створення ситуацій, що містять корупційні ризики (пряме чи непряме 

отримання подарунків або послуг в обмін на рішення і дії, що належать 
до компетенції співробітника університету (викладача).

Порушення загальнолюдських етичних норм та суспільних цінностей:
-  гуманізму і толерантності в освітньому процесі;
-  колективного взаєморозуміння, злагоди, взаємоповаги, ввічливості;
-  справедливості і чесності;
-  соціальної відповідальності перед суспільством;
-  тендерних, расових, релігійних, етнічних, національних та ін. засад. 

Порушення етичних правил поведінки:
-  корпоративної культури спілкування (телефонного й 

електронного листування) та документообігу (паперового й



електронного);
-  іміджу ділової людини;
-  корпоративних унормованих особистісних, міжособистісних,

міжгрупових засад у спілкуванні;
-  моральності поведінки і гідності учасника освітнього процесу;
-  етичних вимог до взаємин керівника з підлеглим і підлеглого з

керівником;
-  ділової етики, етикету та протоколу, а також ділового спілкування.

Порушення головного завдання доказової медицини — навчити медичного
працівника визначати ступінь придатності опублікованих даних клінічних 
досліджень, щоб використати їх для лікування конкретного хворого.

Суб’єктами відповідальності за дотримання принципів доброчесності та 
доказової медицини в Коледжі є:

а) усі співробітники, які входять до складу педагогічних кадрів 
Коледжу(штатні та позаштатні);

б) усі співробітники, які не входять до складу педагогічних кадрів 
Коледжу і працюють на умовах трудового договору;

в) здобувані освіти всіх форм навчання та рівнів освіти;
г) стейкхолдери, залучені до освітнього процесу чи будь-якої діяльності 

Коледжу.
Викладач забезпечує дотримання учасником освітнього заходу правил 

доброчесності при здійсненні освітнього процесу.
Для забезпечення дотримання академічної доброчесності та принципів 

доказової медицини до початку виконання завдань поточного або підсумкового 
контролю здобувачем Коледж має визначити, які джерела інформації 
дозволяється використовувати при виконанні цих завдань.

У випадку виявлення порушення безпосередньо під час проходження 
поточного або підсумкового контролю розглядається питання про встановлення 
факту порушення академічної доброчесності, принципів доказової медицини та 
притягнення до академічної відповідальності відбувається негайно на місці, при 
цьому має бути забезпечено права осіб, стосовно яких порушено питання про 
порушення ними академічної доброчесності. У разі встановлення факту 
порушення проходження контролю учасником освітнього заходу припиняється, 
йому повідомляється про встановлення факту порушення академічної 
доброчесності та принципів доказової медицини.

У випадку виявлення порушення академічної доброчесності, принципів 
доказової медицини під час перевірки знань за відсутності учасника освітнього 
заходу, про це йому направляється повідомлення, у якому має бути визначено 
час і місце розгляду питання про встановлення факту порушення академічної 
доброчесності, доказової медицини та притягнення до академічної 
відповідальності. Питання про встановлення факту порушення академічної 
доброчесності, принципів доказової медицини та притягнення до академічної 
відповідальності розглядає комісія із академічної доброчесності Коледжу, яка 
проводить контроль у присутності учасника освітнього заходу. Відсутність 
учасника, належним чином повідомленого про час та місце розгляду питання про 
встановлення факту порушення академічної доброчесності, принципів доказової



медицини та притягнення до академічної відповідальності не перешкоджає 
вирішенню цього питання по суті. Рішення Комісії із академічної доброчесності 
(далі-Комісія) повідомляється учаснику освітнього заходу.

У випадку отримання інформації про наявність порушень у статті, тезах 
виступу на конференції, круглому столі або іншому науковому заході, у 
конкурсній роботі чи будь-якій науковій чи навчально-методичній праці 
здобувана Комісія перевіряє таку інформацію. Питання про встановлення факту 
порушення та притягнення до відповідальності розглядається за правилами, 
передбаченими цим Положенням.

У випадку вчинення учасником освітнього заходу обману, який полягав у 
поданні до Коледжу завідомо неправдивих документів, або хабарництва, особа, 
яка виявила такий обман або хабарництво, направляє керівництву Коледжу 
подання, у якому викладає обставини вчинення виявленого порушення і додає 
матеріали, які свідчать про факт обману чи хабарництва. Керівництво Коледжу 
розглядає питання про встановлення факту порушення та притягнення до 
відповідальності за правилами, передбаченим цим Положенням. У випадку 
якщо порушення містить ознаки складу кримінального правопорушення, 
керівництво передає інформацію про вчинення порушення до Національної 
поліції України.

Питання про врегулювання конфлікту інтересів між викладачем та 
учасником освітнього заходу через наявність приватного інтересу, зокрема 
викликаного наявністю родинних зв’язків, покладається па завідувача відділення 
підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою. Порядок 
врегулювання конфлікту інтересів відбувається відповіднодо положень ст.28-29 
Закону України «Про запобігання корупції».

111. Прийняття рішення про встановлення факту порушення 
академічної доброчесності та дотримання принципів доказової 

медицини і притягнення учасників освітніх заходів безперервного 
професійного розвитку до академічної відповідальності

Процедура розгляду питання щодо недоброчесності та порушення 
принципів доказової медицини включає такі стадії:

1 .Повідомлення особи про подання скарги (повідомлення).
Відповідач має бути ознайомлений з висунутою проти нього підозрою, 

особливостями процедури розгляду означеного питання. Допускається право 
вето відповідача щодо будь-якого члена Комісії, якщо підозри в його 
упередженості є обґрунтованими. Співробітник Коледжу або учасник освітнього 
заходу може визнати свою провину в допущеному порушенні. У такому разі 
розслідування не проводиться, а факт визнання провини враховується при 
визначенні виду відповідальності.

2. Проведення розслідування. Процедура розгляду питання передбачає:
опитування свідків (свідком може бути будь-який співробітник 

Коледжу та, та учасник освітнього заходу якому відомі обставини, що 
стосуються справи);

вивчення першоджерел (публікації, підсумкові роботи);



проведення консультацій з експертами (експертом може бути 
особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об’єктів, явищ і 
процесів, що містять інформацію про обставини справи, і дати висновок із 
питань, які виникають під час розгляду справи та стосуються сфери її 
спеціальних знань);

інші заходи, необхідні для проведення об’єктивного розслідування.
3. Завершення розслідування та підготовка звіту. За результатами 

розгляду питання та з ’ясування всіх обставин Комісія готує письмовий звіт, який 
містить такі складники:

вступна частина (дата складання та строки проведення 
розслідування, учасники процедури розгляду повідомлення про факт 
недоброчесності та зміст скарги);

описова частина (інформація по суті питання, яка була розглянута
Комісією);

мотивувальна частина (обставини та докази, які Комісія взяла до
уваги);

резолютивна частина (офіційні висновки та рекомендації для 
прийняття рішення).

Якщо будь-який член Комісії не погоджується зі звітом, він мас право 
викластиокремо свою думку, що є невід’ємною частиною звіту. Усі учасники 
процесу мають бути ознайомлені з результатами розгляду питання і в разі 
наявності подати письмові зауваження або заперечення до звіту.

Кожна особа, щодо якої порушено питання щодо недотримання нею 
принципів доброчесності, доказової медицини має такі права:

ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення 
факту порушення 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 доброчесності;

знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду 
питання про встановлення факту недоброчесності, порушення принципів 
доказової медицини та притягнення її до академічної (дисциплінарної) 
відповідальності;

оскаржити рішення про притягнення до академічної 
(дисциплінарної) відповідальності до органу, уповноваженого розглядати 
апеляції, або до суду.

Рішення викладача про встановлення факту порушення академічної 
доброчесності та притягнення учасника освітнього заходу до академічної 
відповідальності викладається у формі подання на ім'я завідувача відділення 
підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою, у якому 
повідомляється про ухвалене рішення та викладаються обставини виявлення 
факту порушення академічної доброчесності, принципів доказової медицини. 
Подання направляється завідувачу відділення в день ухвалення рішення, а його 
копія надається учаснику освітнього заходу, щодо якого ухвалене рішення про 
притягнення до академічної відповідальності.

Рішення Комісії про встановлення факту порушення академічної 
доброчесності, принципів доказової медицини та притягнення учасника



освітнього заходу до академічної відповідальності викладається у формі 
протоколу, у якому зазначається ухвалене рішення та викладаються обставини 
виявлення факту порушення академічної доброчесності. Протокол 
направляється Комісії з питань доброчесності в день ухвалення рішення, а його 
копія направляється учаснику освітнього заходу, щодо якого ухвалене рішення 
про притягнення до відповідальності.

У разі застосування відповідальності у формі повторного проходження 
навчального компонента освітнього заходу Комісія повідомляє про це учасника 
в письмовій формі.

У разі застосування відповідальності у формі відрахування із заходу 
безперервного професійного розвитку видається наказ про відрахування, до 
якого додається протокол Комісії, у якому викладено рішення про встановлення 
факту порушенняакадемічної доброчесності, принципів доказової медицини та 
притягнення учасника освітнього заходу до відповідальності.

Рішення Комісії з питань доброчесності про встановлення факту 
порушення доброчесності та притягнення співробітника Коледжу до 
академічної (дисциплінарної) відповідальності викладається у формі подання на 
ім’я Директора Коледжу, у якому повідомляється про ухвалене рішення та 
викладаються обставини виявлення факту недоброчесності. Подання 
направляється Директору в день ухвалення рішення, а його копія надається 
учаснику освітнього заходу , щодо якого ухвалене рішення про притягнення до 
відповідальності.

Рішення про встановлення факту недоброчесності та притягнення 
учасників освітнього процесу до відповідальності набуває чинності з моменту 
ухвалення такого рішення.

IV. Оскарження рішень про встановлення порушень академічної 
доброчесності та дотримання принципів доказової медицини і 

притягнення до академічної відповідальності учасників освітніх 
заходів з безперервного професійного розвитку

Рішення про притягнення до відповідальності може бути оскаржене в 
письмовій формі впродовж трьох днів з моменту ознайомлення з прийнятим 
рішенням. Апеляція подається на ім’я Директора Коледжу, який призначає склад 
апеляційної комісії для повторного розгляду справи. Апеляційна комісія, у свою 
чергу, розглядає питання за процедурою, зазначеною у цьому Положенні, та 
готує новий звіт про порушення доброчесності для Директора Коледжу. 
Остаточне рішення приймається Директором Коледжу або уповноваженою ним 
особою.

V. Прикінцеві положення

Комісія повинна забезпечити конфіденційність розгляду питання про 
недоброчесність та не допускати поширення інформації за межі регламентних 
процедур. Лише учасники процедури розгляду порушення доброчесності можуть 
бути ознайомлені зі змістом скарги та матеріалами справи.

Під час здійснення всіх процедур члени Комісії повинні дотримуватися 
всіх принципів доброчесності, діяти об’єктивно та і неупереджено.



Рішення щодо встановлення фактів недоброчесності та притягнення ло 
відповідальності, які набрали чинності, доводяться до відома учасників 
освітнього заходу, співробітників та оприлюднюються

Це Положення ухвалюється педагогічною радою Коледжу, погоджується 
Студентською радою та затверджується Директором Коледжу.

Зміни та доповнення до Положення вносяться за поданням адміністрації, 
педагогічної ради Коледжу.

Заступник директора з навчальної роботи


