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 Заклади вищої освіти, що 

здійснюють підготовку фахівців за 

спеціальностями галузі знань «22 

Охорона здоров’я»  

 
Рекомендації щодо процедури проведення тестових 

екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів Крок 2 та 

Крок 3 (для інтернів останнього року навчання) у 2020 

році з урахуванням Тимчасових рекомендацій  

 

Відповідно до Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів при проведенні атестації здобувачів освіти за 

спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» у період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених 

Постановою Головного державного санітарного лікаря України 

від 28.05.2020 № 29 (далі – Тимчасових рекомендацій), на виконання 

пункту 2 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05.05.2020 

№ 1041 «Про проведення атестації здобувачів освіти за спеціальностями 

галузі знань «22 Охорона здоров’я» в умовах карантину», пункту 2 наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2020 № 1281 «Про внесення 

змін до Графіка проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для 

здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних 

інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань «22 Охорона 

здоров’я» та надаємо рекомендації щодо процедури проведення тестових 

екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів Крок 2 та Крок 3 (далі – іспити) у 

2020 році з урахуванням Тимчасових рекомендацій.  

Основні засади проведення тестових екзаменів ліцензійних 

інтегрованих іспитів визначені Порядком проведення ліцензійних 

інтегрованих іспитів, погодженого МОЗ України 12.04.2017 та 

затвердженого наказом Центру тестування від 13.04.2017 № 50 (далі – 

Порядок).  
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Іспити проводитимуться відповідно до затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2020 № 1281 Графік 

проведення іспитів.  

З метою запобігання утворенню скупчення здобувачів під будівлею 

закладу вищої освіти у день проведення іспиту, враховуючи показник 

кількості студентів за спеціальністю та контингентом (вітчизняні студенти, 

іноземні студенти, мовою навчання яких є англійська / російська / українська) 

іспити проводитимуться у дві зміни.  

Нижче наводимо дані щодо дати та зміни складання іспиту у розрізі 

контингенту студентів та рекомендований розклад іспиту по змінах.  

Дані щодо дати та зміни складання іспиту у розрізі контингенту 

студентів  

Рекомендований розклад іспиту по змінах  

Перша зміна Друга зміна 

до 09.00 Провітрювання аудиторій, 

проведення очищення і 

дезінфекції поверхонь 

до 14:00 Провітрювання аудиторій, 

проведення очищення і 

дезінфекції поверхонь 

Назва іспиту Контингент студентів Дата  Зміна 

Крок 2. Загальна лікарська 

підготовка 

Іноземні здобувачі, мовою 

навчання яких є англійська  

10.06.2020 Перша 

Іноземні здобувачі, мовою 

навчання яких є 

російська / українська 

Друга  

Крок 2. Стоматологія  Іноземні здобувачі  11.06.2020 Перша 

Вітчизняні здобувачі Друга 

Крок 2. Фармація. 

Крок 2. Клінічна фармація 

Крок 2. Технологія парфумерно-

косметичних засобів  

Іноземні здобувачі 11.06.2020 Перша 

Вітчизняні здобувачі Друга 

Крок 2. Загальна лікарська 

підготовка  

Крок 2. Медична психологія 

Вітчизняні здобувачі 12.06.2020 Перша 

Крок 2. Загальна лікарська 

підготовка 

Вітчизняні здобувачі Друга 

Крок 3. Фармація  

Крок 3. Загальна лікарська 

підготовка 

Крок 3. Стоматологія  

Крок 3. Лабораторна діагностика 

Вітчизняні здобувачі 23.06.2020 Перша 
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09:00 – 

10:00  

Проведення термометрії. 

Розміщення здобувачів на 

посадкові місця у аудиторії 

після проведення 

ідентифікації та контролю 

за наявністю недозволених 

під час тестування 

технічних засобів 

14:00 – 

15:00  

Проведення термометрії. 

Розміщення здобувачів на 

посадкові місця у аудиторії 

після проведення 

ідентифікації та контролю за 

наявністю недозволених під 

час тестування технічних 

засобів 

10:00 –  

12.10 / 12.40 

Іспит.  

Тривалість іспиту для 

вітчизняних студентів – 2 

год.10 хв; для іноземних 

студентів – 2 год.40 хв.  

15:00 – 

17.10 / 17.40 

Іспит.  

Тривалість іспиту для 

вітчизняних студентів – 2 

год.10 хв; для іноземних 

студентів – 2 год.40 хв. 

Зауважимо, якщо для проведення термометрії, розміщення здобувачів 

на посадкові місця у аудиторії після проведення ідентифікації та контролю за 

наявністю недозволених під час тестування технічних засобів необхідно 

більше або менше часу, ніж вказано, дозволяються невеликі зміни у 

наведеному розкладі. При цьому заборонено змінювати час, відведений для 

іспиту.  

Поіменний список зареєстрованих здобувачів на складання іспиту 

«Крок 2» із зазначенням аудиторії та зміни проведення іспиту надіслано 

Центром тестування до закладів вищої освіти 28.05.2020. Поіменний список 

зареєстрованих інтернів на складання іспиту «Крок 3» із зазначенням 

аудиторії буде надіслано Центром тестування до закладу вищої освіти до 

05.06.2020.  

До будівлі корпусу здобувачі, які складають іспит у аудиторії цього 

корпусу, прямують за визначеним закладом вищої освіти маршрутом та 

сформованим графіком, за яким відбувається допуск здобувачів у будівлю, 

де проводиться іспит (далі – графік допуску). Маршрути та графік допуску 

повинні враховувати час, необхідний для проведення термометрії та 

запобігати утворенню скупчення осіб (пункт 5 Тимчасових рекомендацій). 

При розробці можливих маршрутів рекомендуємо враховуючи наявні входи 

до корпусу будівлі закладу вищої освіти.  

Допуск до будівлі та участь у проведенні іспиту дозволяється лише у 

захисних масках або респіраторах (пункт 7 Тимчасових рекомендацій). 

Респіратори можуть використовуватися протягом всього тестування. Захисні 

маски повинні змінюватися не рідше ніж раз на 3 години або якщо маска 

забруднилася / стала волога (абзац 2, пункт 7 Тимчасових рекомендацій).  

Всі здобувачі при вході до будівлі корпусу закладу вищої освіти 

проходять температурний скринінг (пункт 2 Тимчасових рекомендацій) з 

оцінкою наявності ознак респіраторних захворювань (нежить, кашель, 

задишка тощо) у здобувача. Якщо визначені закладом маршрути здобувачів 

до аудиторії передбачають декілька входів до будівлі корпусу, 

температурний скринінг здобувачів проводиться на кожному з них.  
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Для проведення температурного скринінгу заклад вищої освіти 

визначає працівника (працівників) закладу, який має медичну освіту та вміє 

користуватися безконтактним термометром. Радимо, за потреби та за 

можливості, для проведення термометрії залучити декількох працівників 

закладу вищої освіти. 

Після проведення температурного скринінгу визначений працівник 

закладу вищої освіти оцінює наявність ознак респіраторних захворювань 

(підвищена температура тіла, нежить, кашель, задишка тощо) у здобувача. У 

разі відсутності у здобувача ознак респіраторних захворювань визначений 

працівник закладу вищої освіти опитує здобувача чи перебуває він на 

самоізоляції та обсервації, чи відсутні у нього підстави для перебування на 

самоізоляції / обсервації. Надану інформацію здобувач підтверджує 

письмово шляхом надання інформованої згоди за встановленою формою.  

Здобувачі, в яких виявлено температуру тіла понад 37,20С або ознаки 

респіраторних захворювань (підвищена температура тіла, нежить, кашель, 

задишка тощо) не допускаються до складання іспиту (абзац 2 пункту 2 

Тимчасових рекомендацій), про що складається відповідний акт. Копія 

складеного акту передається проктору Центру тестування. Такі здобувачі 

вважаються відсутніми на іспиті з поважної (документально підтвердженої) 

причини.  

Якщо для здобувача температуру тіла понад 37,20С є нормою, радимо 

завчасно звернутися до свого сімейного лікаря та отримати відповідну 

довідку, яка це підтверджує. Отримана здобувачем довідка буде розглядатися 

визначеним для проведення температурного скринінгу працівником закладу 

вищої освіти, який перевірить симптоматику того чи іншого захворювання 

згідно довідки та ухвалить рішення – допускати здобувача до іспиту чи ні. 

Якщо у здобувача температура тіла не перевищує 37,20С, проте наявні 

ознаки респіраторних захворювань (підвищена температура тіла, нежить, 

кашель, задишка тощо), такий здобувач не допускається до складання іспиту 

(абзац 2 пункту 2 Тимчасових рекомендацій).  

Здобувачі, які пройшли температурний скринінг, прямують до 

аудиторії. Рекомендуємо перед заходом до аудиторії відвідати санітарну 

кімнату та помити руки, після чого одразу прямувати до аудиторії.  

При вході до аудиторії особисті речі здобувача відповідно до 

пункту 7.7 Порядку залишаються у спеціально відведеному місці. Здобувач 

залишає при собі лише паспорт, ручку, засоби індивідуального захисту 

(санітайзер або антисептик для рук, запасні одноразові маски або респіратор).  

За процедурою іспиту (пункт 7.10 Порядку) здобувач має ручкою 

поставити підпис на своєму бланку відповідей. Саме тому рекомендуємо 

кожному здобувачу мати при собі одну-дві ручки з чорнилами насиченого 

чорного кольору.  

Іспит складається здобувачем індивідуально після проходження ним 

процедури ідентифікації. Відповідно до пункту 7.6. Порядку, ідентифікація 

здобувачів, які мають складати іспит, проводиться на підставі паспорту, дані 

якого було вказано ЗВО під час реєстрації здобувача для складання іспиту. 
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Відповідальність за ідентифікацію здобувачів покладається на представника 

закладу вищої освіти. Саме тому, рекомендуємо визначати відповідального 

представника закладу вищої освіти по кожній аудиторії, який працював зі 

студентами, які складатимуть іспит (здійснював викладання дисципліни, 

приймав заліки / іспити, є представником деканату, тощо) та вільно володіє 

мовою навчання здобувача у закладі. 

Після здійснення представником поліції охорони Національної поліції 

України контролю за наявністю у здобувача недозволених під час тестування 

технічних засобів, здобувач за вказівкою проктора сідає на робоче місце у 

аудиторії. Робочі місця здобувачів у аудиторії визначаються відповідно до 

пункту 8 Тимчасових рекомендацій.  

Відповідно до абзацу 3 пункту 8 Тимчасових рекомендацій під час 

іспиту за сприятливих погодних умов, рекомендовано відкривати вікна, при 

зачинених дверях.  

Зважаючи на викладене вище, рекомендуємо: 

розробити маршрути та сформовати графік допуску до аудиторій 

проведення іспиту; 

визначити відповідального працівника (працівників) закладу вищої 

освіти за проведення термометрії;  

визначити для кожної аудиторії відповідального представника закладу 

вищої освіти, який має бути постійно присутнім під час проведення іспиту, 

яким буде проведена процедура ідентифікації здобувачів за участі проктора; 

проінформувати здобувачів щодо процедури проведення тестових 

екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів у 2020 році з урахуванням 

Тимчасових рекомендацій та рекомендацій, викладених у цьому листі.  

 

 

 

 

В. о. директора Л. П. Войтенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конопольська Леся (044) 425-0744  


