
 

 

ВГО Українська Асоціація фахівців з ультразвукової діагностики 

 
1 

ГО Українська Асоціація  

фахівців з ультразвукової діагностики 

03037, Україна, Київ, вул.Преображенська 10/17,   

тел.(+38044) 05033196-35, факс/тел.(+38044) 249-9134 

e-mail: obdynnyk@gmail.com, WEB www.ultrasound.net.ua  

                                                                        

Положення про оцінку заходів безперервного професійного 
розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання 

принципів доказової медицини 
 
 

Академічна доброчесність та дотримання принципів доказової медицини в межах 

науково-практичної комунікації посідає важливе місце у сучасному науковому та 

освітньому процесі.  

Важливо, щоб ця комунікація відбувалась на засадах академічної доброчесності, що 

грунтуються на повазі до колег-науковців. Проте, не завжди в академічному 

середовищі можна спостерігати дотримання вимог академічної етики. На жаль, у нашій 

країні має місце таке явище як плагіат , що негативно впливає на різні сфери людської 

діяльності, як-то: наукова  літературна творчість, дослідна і освітня діяльність тощо. 

Окреслюючи значення академічної культури для кожного науково-практичного та  

навчального заходу, ми акцентуємо, що вона “… повинна активно і постійно 

підтримувати – через заяви про місії, інституціональні хартії та кодекси академічної 

поведінки, цінності, норми, практики, переконання та висновки, які створюють в 

інституціональній спільноті. Етика, яка грунтується на принципах поваги гідності 

людини, її фізичної і психічної цілісності, навчання впродовж життя, поліпшення знань 

та підвищення якості, інклюзивної освіти, представницької демократії, заохочення 

активної громадянської позиції та недискримінації… 

Автономія громадських професійних об’єднань не повинна використовуватися ними як 

привід для того, щоб ухилитися від відповідальності перед суспільством за послідовне 

забезпечення суспільного блага…”.  

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом 

правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 

викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри 

до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.  

Основними принципами академічної доброчесності та етики академічних 

взаємовідносин є:  

 доброчесність – відданість учасників освітнього процесу моральним принципам та 

стандартам, які створюють бар’єр для недоброчесності;  

 чесність та порядність – системне уникнення проявів шахрайства, обману, крадіжок 

під час реалізації власної діяльності;  

 правдивість – прагнення до істини, вільне та відкрите поширення найкращих практик 

реалізації власної діяльності, їх безперервне надбання та збагачення;  

 прозорість – доступність та відкритість інформації, яка передбачає, що всі учасники 

освітнього процесу зобов’язані діяти відкрито, передбачувано та зрозуміло;  

 законність – дотримання кожним учасником освітнього процесу законів та 

стимулювання до цього інших;  

 повага – повага до гідності інших, їхнього фізичного та психічного здоров’я, на благо 

колегіальності з іншими учасниками освітнього процесу;  

  м.Київ 

                                                                  

„____”_________ 20__р. №______________ 

Затверджено 
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 довіра – усі учасники освітнього процесу мають впевненість в чесності один одного;  

 підзвітність – учасники освітнього процесу належним чином використовують 

делеговані їм повноваження;  

 справедливість – неупереджено однакове ставлення до усіх учасників освітнього 

процесу, позбавлене дискримінації та нечесності;  

 самовдосконалення та вдосконалення – учасники освітнього процесу визнають 

важливість та докладають максимальних зусиль до постійного вдосконалення освітньої 

системи, зокрема через власний професійний розвиток;  

 відповідальність – вміння брати на себе відповідальність за результати своєї 

діяльності, виконувати взяті на себе певні зобов’язання, протистояти проявам 

академічної недоброчесності, подавати приклади гідної поведінки; 

 сумлінність – учасники освітнього процесу належним чином використовують 

делеговані їм повноваження без перевищення або несумлінності їх виконання;  

 демократичність управління ГО на основі залучення усіх відповідних учасників 

освітнього процесу та етичному виконанні своїх повноважень Виконкомом ГО на 

різних ланках;  

 професіоналізм – підтримання високого рівня компетентності кожним учасником 

освітнього процесу.  

 

Дотримання академічної доброчесності медичними, науково-педагогічними та 

науковими працівниками (закон України «про освіту» ст. 42, п.2) передбачає:  

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей;  

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;  

 надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела 

використаної інформації та власну педагогічну (науковопедагогічну, творчу) 

діяльність;  

 контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;  

 об’єктивне оцінювання результатів навчання. Утвердження принципів академічної 

культури та доброчесності в навчальних закладах слугує передумовою розбудови 

сильної громадянської культури в суспільстві в цілому. Культивування у членів ГО 

поваги до свободи та гідності людини, її індивідуальності, до інтелектуальної власності 

та авторських прав є важливою гуманітарною складовою здійснення успішних реформ 

в українському суспільстві. 

 

Джерело: http://nauka.meduniv.lviv.ua/wp-content/uploads/simple-file-list/Academ-

dobrochesnist/dobrochesnist_lektsiya.pdf 

 

 

Президент Української асоціації  

фахівців ультразвукової діагностики, к.мед.н.                             О.Б.Динник 


