
З метою приведення заходів ГО «ВАР» у відповідність до вимог Постанови 

Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року № 725 «Про затвердження 

Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та 

фармацевтичних працівників» та можливості отримання його учасниками балів 

безперервного професійного розвитку (БПР) виконком Всеукраїнської асоціації 

рентгенологів (ВАР) 18 січня 2022 року затвердив «Положення про оцінку 

заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної 

доброчесності та дотримання принципів доказової медицини» 

«Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на 

ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової 

медицини» 

До програм шкіл, як правило, включаються лекції, доповіді та майстер-

класи, які пройшли апробацію у формальній освіті та на національних та 

міжнародних радіологічних форумах, що певною мірою свідчить про 

дотримання їх авторами принципів академічної доброчесності та доказової 

медицини і не потребує додаткових перевірок. Проте у разі виявлення факту 

порушення принципів академічної доброчесності та доказової медицини під час 

проведення заходу ВАР відмовляється від співробітництва з лектором чи 

доповідачем, який таке порушення допустив. 

Факт порушення принципів академічної доброчесності та доказової 

медицини має бути зафіксованим заявою на адресу виконкому ВАР від людини, 

яка виявила порушення, з наведенням відповідних доказів.  

Виконком ВАР протягом 10 днів розглядає подану заяву і приймає 

рішення щодо підтвердження факту порушення принципів академічної 

доброчесності та доказової медицини або його спростування. У випадку 

підтвердження такого порушення інформація про нього разом з рішенням 

виконкому розміщується на сайті ВАР. 

В разі публікації матеріалів заходу БПР, в комісію (оргкомітет) ВАР 

подаються відповідні публікації статті, тези доповіді, доповіді (презентації) 

фахівців, що подали заявку для участі в заході БПР. Перевірка всіх видів робіт 

на наявність ознак академічного плагіату обов’язково передує всім іншим 

процедурам розгляду й проводиться відповідно чинних вимог та положень. 

За рішенням комісії з розгляду матеріалів БПР можуть бути прийняті такі 

рішення: 

– Рекомендувати для проведення матеріалів заходу; 

Усунути зауваження щодо дотримання принципів академічної 

доброчесності та доказової медицини; 

– Не рекомендувати до заходів БПР. 



У випадку прийнятого рішення «Усунення зауваження щодо дотримання 

принципів академічної доброчесності та доказової медицини» матеріали БПР 

розглядаються комісією повторно. 
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