МОЗ УКРАЇНИ
Вінницький національний медичний університет
ім. М.І. Пирогова
НАКАЗ

28 жовтня 2020 р.

м. Вінниця

№ 478

Щодо здійснення організаційно-підготовчих заходів
з проведення атестації здобувачів ступеня вищої освіти магістр,
Складання І етапу ЄДКІ для спеціальності «Медицина»
Відповідно до Графіка проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для
здобувачів ступеня вищої освіти магістр (ЄДКІ) І етап (Крок 1 та англійська мова
професійного спрямування (АМПС)) у 2020 році та Листа Центру тестування «Рекомендацій
щодо процедури проведення тестових компонентів єдиного державного кваліфікаційного
іспиту у 2020 році з урахуванням Протиепідемічних заходів»
НАКАЗУЮ:
1. Провести ліцензований іспит Крок-1 та АМПС (далі-Іспит) 29 жовтня 2020 року
відповідно до Порядку, умов та строків проведення Іспиту.
29.10.2020 Крок-1 Медицина
(іноземні студенти)
II зміна (АМПС)
1 зміна (Крок -1)
Актова зала
Актова зала
Аудитор я № 1
Аудиторія № 1
Аудитор я № 2
Аудиторія № 2
Аудитор я № З
Аудиторія № З
Аудитор я ф 5
Аудиторія ф 5
Аудитор я ф 6
Аудиторія ф 6
Аудитор я № 7
Аудиторія № 7
Аудитор я № 8
Аудиторія № 8
Розклад іспиту по змінам
Іспит з англійської мови професійного
Інтегрований тестовий іспит-КРОК-1
спрямування (АМПС)
До 8.30

8.30-10.00

Провітрювання аудиторій,
проведення очищення і
дезінфекції поверхонь в тому
числі місць для сидіння
Проведення термометрії.
Розміщення студентів на
посадкові місця у аудиторії
після проведення ідентифікації
та контролю за наявністю
недозволених під час тестування
технічних засобів

До 14.00

14.0015.30

Провітрювання аудиторій,
проведення очищення і
дезінфекції поверхонь в тому
числі місць для сидіння
Проведення термометрії.
Розміщення студентів на
посадкові місця у аудиторії
після проведення ідентифікації
та контролю за наявністю
недозволених під час
тестування технічних засобів

1 0 .0 0 1 3 .0 0

Складання студентами ісп иту
КРОК-1
Тривалість іспиту для іноземних
студентів Згод.00хв.

ДО-

16.30

Складання студентами іспиту
КРОК-1
Тривалість іспиту іноземних
студентів Ігод.ООхв.

2. Призначити відповідальних для проведення термометрії при входах в корпуси інтернів.
3. Декану по роботі з іноземними студентами призначити відповідальних осіб за проведення
Іспиту по кожній аудиторії.
4. Декану по роботі з іноземними студентами проінформувати здобувачів про час початку,
розклад та порядок проведення Іспиту.
5. Забезпечити ксероксами та їх роботу в аудиторіях в яких будуть проводитись Іспити для
проведення копіювання бланків відповідей здобувачів із забезпеченням відеоспостереження
цієї процедури. (Лист Центру тестування №502 від 11.09.2020 р.): на період з 29.10.2020р.
Актова зала- навчальний відділ
Аудиторія № 1-навчальний відділ
Аудиторія № 2-навчальний відділ
Аудиторія № 3-деканат іноземних студ.

Аудиторія
Аудиторія
Аудиторія
Аудиторія

ф 5- деканат іноземних студ.
ф 6 -деканат іноземних студ.
№ 7- деканат іноземних студ.
№ 8-деканат іноземних студ.

6. Проректору з АГР Власову О.В. призначити відповідальних за забезпечення та підготовку
аудиторій для проведення Іспиту згідно з рекомендованими затвердженими постановою
Головного державного санітарного лікаря України.
7. Всю інформацію по проведенню Іспитів ЄДКІ (1 етап) оприлюднити
на сайті
університету.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної
(навчальної) роботи Гумінського Ю.Й.

Ректор

В. МОРОЗ

