
Угода про нерозголошення 

 
Ця угода укладається між Вами та Одеським національним медичним університетом та діє 

безстроково з моменту прийняття її Вами. 
Будь ласка, уважно прочитайте цю угоду про конфіденційність та нерозголошення інформації 

щодо іспиту ОСКІ (надалі «Угода»). Підписуючи її, Ви підтверджуєте, що  погоджуєтеся з усіма 

умовами. Якщо Ви не згодні, виберіть "ні". Для того щоб бути допущеними до складання іспиту, Ви 

повинні вибрати "так". 

 
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

Конфіденційність іспиту ОСКІ допомагає підтримувати його цінність та гарантує, що 

атестацію можуть пройти лише ті студенти, які оволоділи необхідними знаннями та 

компетентностями. 

Цей іспит є конфіденційною інформацією ОНМедУ та захищений законами про 

інтелектуальну власність. Він надається виключно для перевірки ваших знань та компетентності з 

дисциплін, що складаються. 

Будь-яке розкриття суті іспиту або інформації, пов'язаної з іспитом, включаючи питання 

іспиту та відповіді на них, обчислення, діаграми, малюнки або бланки відповідей строго 

заборонено. Ви не маєте права розголошувати, розповсюджувати, копіювати, відтворювати, 

публікувати, узагальнювати, фотографувати, записувати, завантажувати, передавати або 

публікувати будь-які матеріали іспиту або будь-яку пов'язану з іспитом інформацію, повністю або 

частково, в будь-якій формі або будь-якими способами, відомими в даний час або розробленими в 

подальшому. Виняток становлять лише матеріали, які опубліковані на офіційному сайті ОНМедУ. 

ПОЛІТИКА ЩОДО КАНДИДАТА 

Ви не маєте права брати участь в будь-яких діях, які можуть поставити під загрозу 

конфіденційність або результати іспиту ОСКІ. Члени екзаменаційної комісії уповноважені негайно 

вживати відповідних заходів до екзаменованих, що порушують правила екзаменування. Вам буде 

заборонено продовжувати складання іспиту ОСКІ, або результат вашого іспиту може бути визнано 

недійсним, якщо екзаменаційна комісія вважатиме, що ви порушили цю Угоду або допустили 

будь-які проступки з приведених нижче: 

1. Надання доступу, розкриття, поширення, копіювання, фотографування, запис, 

завантаження, публікація, відображення або передача будь-якої інформації, пов'язаної з іспитом, в 

будь-якій формі або будь-яким способом. 

2. Спотворення вашої особистості або видача себе за іншу людину. 

3. Зміна іспиту, оцінки іспиту або будь-якого запису іспиту.  

4. Надання або отримання неналежної допомоги під час іспиту. 

5. Пошук або отримання несанкціонованого доступу до електронної системи іспиту ОСКІ, 

або до будь-якої інформації, пов'язаної з такими іспитами (в тому числі використання матеріалів 

для «розвантаження мозку» та/або несанкціонована публікація питань іспиту з відповідями або без 

відповідей). 

6. Використання несанкціонованих речей при здачі іспиту, включаючи мобільні телефони, 

електронні пристрої, ноутбуки, годинники та смарт-годинники, навушники, інші гаджети, замітки, 

документацію або інший контент. 

7. Порушення норм поведінки та морально-етичного кодексу ОНМедУ, порушення вимог та 

правил складання іспиту. 

8. Спроба зірвати іспит в будь-який спосіб. 

9. Участь в будь-якому проступку, який може підставити під загрозу конфіденційність, 

цілісність або безпеку іспиту. 

 

Підкреслить: 

 

Так, приймаю                                                                                                        Ні, не приймаю 

 

ПІБ _______________________________________________________________ 

 

Дата ____________                                                                                            Підпис _______________ 


