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 Главі Адміністрації Президента України Богдану А. Й. 

  

 Міністру освіти і науки України Гриневич Л. М. 

  

 В. о. Міністра охорони здоров'я України Супрун У. Н. 

  

 Першому заступнику голови Служби безпеки України Баканову І. Г. 

  

 Раднику Президента України з питань медицини Комаровському Є. О. 

  

 Ректору Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

 академіку Бакірову В. С. 

  

 Декану медичного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  Белозьорову І. В. 

  

 Надзвичайному і Повноважному Послу Індії в Україні Партха Сатпатхі 

  

 Надзвичайному і Повноважному Послу Нігерії в Україні  

Мартіну С. Адаму 

  

 Надзвичайному і Повноважному Послу Йорданії в Україні  

Зіяду Хазер Салех аль Маджалі 

  

 Надзвичайному і Повноважному Послу Туркменістану в Україні 

Аманмурадову Н. А. 

  

 Надзвичайному і Повноважному Послу Узбекістану в Україні 

Ібрагімову Б. Ю. 

  

 Надзвичайному і Повноважному Послу Ізраїлю в Україні  

Джоелу Ліону 

  

 Надзвичайному і Повноважному Послу Туреччини в Україні  

Ягмуру Ахмету Гульдере 

  

 Надзвичайному і Повноважному Послу Марокко в Україні  

Фаузу Ель Ашабі 

  

 Надзвичайному і Повноважному Послу Азербайджана в Україні  

Азеру Худієву 

  

 Надзвичайному і Повноважному Послу Палестини в Україні 

Мохаммеду Касем Аль-Асааду 

 

Звернення студентів медичного факультету 
 

Вельмишановні пані і панове! 
Від імені Студентської ради, Ради іноземних студентів та всіх студентів медичного факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (далі – ХНУ імені В. Н. Каразіна) 

повідомляємо Вам про численні порушення прав студентів, Законів України та інших 

нормативно-правових актів при впровадженні Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі – 

ЄДКІ) для здобувачів ступенів вищої освіти «Магістр» та «Спеціаліст» за спеціальностями галузі знань 
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«22 Охорона здоров’я», проведення якого заплановано Міністерством охорони здоров’я України (далі 

– МОЗ) у медичних закладах вищої освіти України (далі – ЗВО) на 1-3 липня 2019 року. Просимо Вас 

забезпечити дотримання Законів України всіма можливими та доступними способами!  

Одним з компонентів ЄДКІ є міжнародний іспит з основ медицини (англ. International 

Foundations of Medicine, далі – IFOM), інтеграція якого до навчального процесу суперечить чинному 

законодавству, порушує права студентів та ставить під загрозу майбутнє вітчизняної системи 

вищої медичної освіти в цілому.   

06 червня 2019 року на медичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна було проведено 

студентську конференцію, участь у якій взяли понад 450 іноземних студентів та студентів-громадян 

України медичного факультету. У якості спікерів та спостерігачів були також присутні: декан 

медичного факультету, д. мед. н., проф. І. В. Белозьоров, заступник декана медичного факультету з 

навчальної роботи, к. мед. н., доц. О. О. Власенко, заступник директора Навчально-наукового 

інституту міжнародної освіти з виховної та адаптаційної роботи А. С. Поліванцев, фахівець I категорії 

Навчально-наукового інституту міжнародної освіти М. О. Більовський, студенти інших курсів та 

викладачі медичного факультету.  

З промовами та доповідями про численні порушення в процесі інтеграції IFOM у якості 

контрольного заходу вже у 2019 році під час отримання вищої медичної освіти виступили 

представники різних студентських організацій та спільнот. У рамках заходу були обрані делегати 

студентської конференції, які будуть представляти інтереси студентів у різних інстанціях, в тому числі 

формувати позови до Київського адміністративного суду для оскарження законності окремих постанов 

Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) та наказів МОЗ. У якості делегатів конференції обрано: 

Анастасію Середу, Дениса Іванченко, Марію Неляпіну, Asrorov Madamin, Ezekwu Precious, Gulshan 

Kumar Yadov, Nishant Kumar, Said Fais Ali, Abdulla Raxman, Shubhas Kumar, Rahul Kumar, Amir Khusro, 

Adil Amim та Nadin Abuxamis.  

За результатами аналізу Закону України про вищу освіту, Закону України про захист 

персональних даних, окремих постанов КМУ, наказів МОЗ, Положення про організацію навчального 

процесу в ХНУ імені В. Н. Каразіна та інших нормативно-правових актів та шляхом консолідації 

матеріалів доповідей спікерів конференції повідомляємо Вам, що під час впровадження та 

проведення IFOM допущені численні порушення чинного законодавства та прав студентів, а 

саме: 

⇨ Закону України про захист персональних даних (стаття 1, пункт 6; стаття 2, пункт 1 тощо).  

 Порушено право на заборону обробки та передачі персональних даних третім особам, які є 

представниками приватної іноземної агенції, без згоди студентів, що особливо актуально для 

іноземних студентів, чинні законодавства та зовнішньополітичний курс країн яких забороняє 

надання персональних даних іноземним агенціям. 

 Згода на обробку персональних даних має бути передбачена у контракті на навчання з ЗВО. У 

випадку відсутності такого пункту у контракті (а такого пункту у наших контрактах НЕМАЄ!) 

виникає абсолютно обґрунтований привід для відмови студента давати таку згоду, а 

примушування студентів з боку ЗВО дати згоду на відправку та обробку їх персональних даних 

за кордон приватній іноземній агенції (як планує МОЗ!) буде мати наслідком оскарження таких 

дій у судовому порядку.  

⇨ Закону України про вищу освіту (розділ 2, стаття 6, пункт 1; розділ 3, стаття 10, пункти 1-4; 

розділ 5, стаття 16, пункт 6; розділ 8, стаття 45, пункти 2, 4; розділ 8, стаття 46, пункт 1; розділ 9, 

стаття 47, пункт 2 тощо).  

 Стандарти вищої медичної освіти, які діють, не передбачають проведення іспиту IFOM. 

 Навчальний план, розроблений і затверджений Вченою Радою ЗВО, послідовність вивчення 

дисциплін, графік навчального процесу, Положення про організацію навчального процесу ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, індивідуальні плани навчання студентів не передбачають проведення 

іспиту IFOM. 

 Відсутні рекомендації по забезпеченню якості в Європейському освітньому просторі вищої 

освіти щодо використання іспиту IFOM. 
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 Зміст програм зовнішнього незалежного оцінювання (у тому числі застосування IFOM) мав бути 

доступним (але не був доступний!) для студентів перед початком навчання, тобто при укладанні 

студентами у 2016 році контрактів з ЗВО на навчання. 

 Порушено право студентів на відкритість зовнішнього незалежного оцінювання, відсутнє повне 

і своєчасне інформування студентів про програми, строки та порядок проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

 IFOM відсутній у індивідуальних навчальних планах студентів, тому їх не можна відрахувати з 

ЗВО не тільки за те, що вони не склали, а навіть за те, що вони не брали участі у цьому іспиті, 

проведення якого суперечить законодавству України. 

 Станом на початок поточного навчального 2018/2019 року (1 вересня 2018 року) при 

затверджені Положення про організацію навчального процесу жодним ЗВО іспит IFOM не був 

включений у освітній процес, оскільки ЗВО не отримували від уповноваженого органу ніяких 

розпоряджень. 

⇨ Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» та «Спеціаліст» за 

спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» від 28 березня 2018 р. № 334, із змінами, 

внесеними згідно з Постановою КМУ № 308 від 03.04.2019 р. 

 На реалізацію Постанови КМУ № 334 МОЗ не затвердило наказу про запровадження її норм в 

освітній процес ЗВО, не зареєстровало його у Міністерстві юстиції України, а отже не 

забезпечило її виконання навчальними закладами.   

 Менше ніж за місяць до іспиту IFOM критерії відбору іноземної агенції МОЗ не затверджені і 

не опубліковані, що порушує такі основні засади та принципи здійснення кваліфікаційного 

іспиту як прозорість і публічність. 

 Контракти на отримання вищої освіти між студентами і ЗВО було заключено на початку 

навчання у 2016 році. У контрактах у вартість навчання студента, яка діє впродовж усіх шести 

років навчання, фіксована та не змінюється без підписання додаткової угоди, а у діючі контракти 

не закладалася вартість складання іспиту IFOM та додаткові платежі на його повторне 

складання. 

⇨ Наказ МОЗ № 419 від 19.02.2019 р. «Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення 

і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання 

результатів» (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 р. за № 279/33250, 

опубліковано 11 квітня 2019 р.). 

 Менше ніж за місяць до складання IFOM МОЗ не затверджені а ні умови проведення, а ні 

критерії оцінювання результатів іспиту, а строки проведення змінюються вже П’ЯТИЙ раз. 

Остання зміна від 05.06.2019 р. (Наказ МОЗ № 1252) суперечить графіку організації навчального 

процесу, яким іспит IFOM та його повторне складання призначено на період канікул студентів 

і відпусток викладачів, порушуючи таким чином їх права. 

 Повністю відсутня погоджена МОЗ специфікація іспиту IFOM, яка повинна була бути 

підготовлена не пізніше ніж за шість місяців до дати проведення іспиту по аналогії з двома 

іншими тестовими компонентами ЄДКІ – іспитом «КРОК» та іспитом з англійської мови 

професійного спрямування. 

 Менше ніж за місяць до складання цього іспиту МОЗ не затверджені критерії відбору іноземної 

агенції, а Центром тестування при МОЗ така іноземна агенція не відібрана. 

 Графік проведення складових компонентів ЄДКІ у 2019 році мав бути затверджений МОЗ до 1 

вересня 2018 року, а до початку навчального процесу – у навчальних закладах. Натомість строки 

проведення ЄДКІ у 2019 році змінюються вже П’ЯТИЙ раз.  

 Менше ніж за місяць до складання іспиту IFOM величину критерію «Склав» для цього іспиту 

МОЗ НЕ затверджено. Пілотне тестування для студентів третього курсу а ні для українських 

студентів, а ні для іноземних студентів НЕ проводилося! Тому встановити обґрунтований 

критерій «склав» взагалі НЕМОЖЛИВО. 
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⇨ Відкритий лист ректорів та проректорів ВСІХ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ медичних ЗВО України 

від 23 жовтня 2018 року.  

 Жоден з керівників медичних ЗВО не підтримав впровадження іспиту IFOM, а загальне рішення 

конференції за участю провідних фахівців у сфері вищої медичної освіти спрямоване проти 

інтеграції іспиту IFOM та залучення іноземної агенції до цього процесу.  

⇨ Положення про організацію навчального процесу у ХНУ імені В. Н. Каразіна. 

 Стандарти, на яких базується зміст іспиту IFOM відсутній, перелік дисциплін, які до нього 

входять, та послідовність їх вивчення, не відповідають навчальним планам, які використовують 

навчальні заклади. Тому проведенню цього іспиту має передувати етап зміни змісту підготовки. 

 На початок навчального року студент має право ознайомитися зі змістом всіх контрольних 

заходів, які передбачені навчальним та індивідуальним планом, з прикладами завдань, змістом 

контрольних заходів, формою проведення, критеріями оцінювання та датами проведення. 

Кожен з цих пунктів порушується під час впровадження іспиту IFOM тощо.  

 

Впевнені, що наше звернення підтримають тисячі студентів-медиків інших медичних ЗВО 

України.  

Ми вимагаємо проведення негайної правової експертизи доцільності та законності 

впровадження іспиту IFOM всіма інстанціями та просимо Вас у законний спосіб вплинути на хід 

експертизи, а на час її проведення – заборонити проведення іспиту IFOM, як такого, який 

суперечить чинному законодавству України! 

 

З почуттям глибоко поваги, 

 

Анастасія Середа Said Fais Ali  

Денис Іванченко Abdulla Raxman 

Марія Неляпіна  Shubhas Kumar 

Asrorov Madamin  Rahul Kumar 

Ezekwu Precious  Amir Khusro 

Gulshan Kumar Yadov  Adil Amim 

Nishant Kumar  Nadin Abuxamis 

 

 

 

 

 

 

 


