
Рішення
Комісії з академічної доброчесності, етики та управління конфліктами 

Харківського національного медичного університету
від 11.11.2021 р.

Ознайомившись з Листом ДО «Центр тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і 
«Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України №1134/01-25 від 
04.11.2021 р., поясненнями студентки 6 курсу 1 медичного факультету ОКР 
спеціаліст спеціальність «Лікувальна справа» Дерев’янко Ольги Василівни, 
студентки 6 курсу 2 медичного факультету ОКР спеціаліст спеціальність 
«Лікувальна справа» Татарко Жанна Сергіївна, студента 5 курсу 6 факультету 
з підготовки іноземних студентів спеціальність «Стоматологія» Таріка 
Мохамеда Хассана Мохамеда щодо обставин порушення принципів 
академічної доброчесності, за результатами обговорення Комісія прийняла 
рішення:

1. Визнати, що студентка 6 курсу 1 медичного факультету ОКР 
спеціаліст спеціальність "Лікувальна справа" Дерев’янко Ольги 
Василівни та студентка 6 курсу 2 медичного факультету ОКР 
спеціаліст спеціальність "Лікувальна справа" Татарко Жанна 
Сергіївна порушили принципи академічної доброчесності шляхом 
обману -  залученням сторонньої особи до складання тестового 
компоненту ЄДКІ.

2. Визнати, що студент студента 5 курсу 6 факультету з підготовки 
іноземних студентів спеціальність «Стоматологія» Тарік Мохамед 
Хассан Мохамед порушив принципи академічної доброчесності 
шляхом обману -  використанням технічного засобу при складанні 
тестового компоненту ЄДКІ, що є порушенням вимог пункту 8 
розділу III Порядку проведення єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту, затвердженого наказом МОЗ України від
19.02.2019 №419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.03.2019 за №279/33250.

3. Рекомендувати адміністрації Харківського національного медичного 
університету відрахувати студентку 6 курсу 1 медичного факультету 
ОКР спеціаліст спеціальність "Лікувальна справа" Дерев’янко Ольгу 
Василівну та студентку 6 курсу 2 медичного факультету ОКР 
спеціаліст спеціальність "Лікувальна справа" Татарко Жанну



Сергіївну за порушення академічної доброчесності шляхом обману 
при складанні тестового компоненту ЄДКІ (залученням сторонньої 
особи для складання іспиту).

4. Рекомендувати адміністрації Харківського національного медичного 
університету відрахувати студента 5 курсу 6 факультету з підготовки 
іноземних студентів спеціальність «Стоматологія» Таріка Мохамеда 
Хассана Мохамеда за порушення академічної доброчесності шляхом 
обману -  використанням технічного засобу при складанні тестового 
компоненту ЄДКІ, що є порушенням вимог пункту 8 розділу III 
Порядку проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту, 
затвердженого наказом МОЗ України від 19.02.2019 №419, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за 
№>279/33250.

5. Рекомендувати деканам факультетів, завідувачам кафедр, органам 
студентського самоврядування ознайомитися зі статтею Оксани 
Онищенко «Життя за 500 доларів: звідки в Україні беруться горе- 
лікарі (Як на медичному ЗНО впіймали псевдостудентів)» («Дзеркало 
тижня, 30 жовтня 2021 р.).

6. Рекомендувати деканам факультетів, завідувачам кафедр, органам 
студентського самоврядування провести роз’яснювальну роботу зі 
студентами щодо дотримання принципів академічної доброчесності 
при підготовці та складанні тестового компоненту ЄДКІ.

7. Рекомендувати начальнику юридичного відділу провести онлайн- 
зустріч за студентами, які готуються до складання тестового 
компоненту ЄДКІ, щодо відповідальності за порушення принципів 
академічної доброчесності.

8. Рекомендувати Групі сприяння академічній доброчесності 
актуалізувати інформацію у медійних засобах ХНМУ щодо 
необхідності дотримання принципів академічної доброчесності.

9. Розмістити рішення Комісії на сайті університету.

Секретар Комісії

Голова Комісії з академічної доброчесш 
етики та управління конфліктами ХНМ1 
проректор з наукової роботи В.В. М’ясоєдов

І.В. Киричок


