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Щодо процедури проведення ліцензійного 
інтегрального іспиту «Крок -3» з урахуванням 
Протиепідемічних заходів

Відповідно до Графіка проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для 
здобувачів ступеня вищої освіти та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для 
здобувачів освітньо -  кваліфікаційного рівня Спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст 
галузі «22 охорона здоров’я» у 2020 році, Затвердженого МОЗ України від 01.06.2020р. № 1286

НАКАЗУЮ: 1. Провести ліцензійний інтегрований іспит «Крок -  3» 03 
листопада 2020 року відповідно до Порядку, умов та строків проведення іспиту 
03.11.2020 Спеціальність «Стоматологія», «Загальна лікарська підготовка».

І зміна II зміна
Актова зала Актова зала
Аудиторія №7 Аудиторія №7
Аудиторія №8 Аудиторія №8
Аудиторія Ф5 Аудиторія Ф5
Аудиторія Ф6 Аудиторія Ф6
Читальна зала 2.1 Читальна зала 2.1
Читальна зала 2.2 Читальна зала 2.2
Аудиторія №1 Аудиторія № 1
Аудиторія №2 Аудиторія №2
Аудиторія №3 Аудиторія №3
Аудиторія №4 Аудиторія №4
Аудиторія №5 Аудиторія №5
Аудиторія №6 Аудиторія №6

Розклад іспитів за змінами

Перша зміна Друга зміна
До 09.00 Провітрювання аудиторії, 
проведення очищення та дезінфекції 
поверхонь

До 13.10 Провітрювання аудиторії, 
проведення очищення та дезінфекції 
поверхонь

09.00- Проведення термометрії 13.10- Проведення термометрії



10.00 Розміщення інтернів на 
посадкові місця в аудиторії після 
проведення індефікації та контролю 
за наявністю недозволених під час 
тестування технічних засобів

14.00 Розміщення інтернів на 
посадкові місця в аудиторії після 
проведення індефікації та контролю 
за наявністю недозволених під час 
тестування технічних засобів

10.00 Іспит
12.20 Тривалість іспиту 2 год. 10 хв.

14.00 Іспит
16.10 Тривалість іспиту 2 год. 10 хв.

2. Призначити відповідальних для проведення термометрії при вході в корпус 
лікарів -  інтернів І року навчання за спеціальністю «Радіологія» курсу Радіології 
ФПО .
3. Відділу інтернатури призначити відповідних осіб за проведення Іспиту на 
кожній аудиторії.
4. Відділу інтернатури проінформувати лікарів -  інтернів про час початку, 
розклад та порядок проведення Іспиту4.
5. Забезпечити ксероксами та їх роботу в аудиторіях та їх роботу в аудиторіях в 
яких будуть проведені Іспити для проведення копіювання бланків відповідей 
здобувачів із забезпечення відеоспостереження цієї процедури (Лист Центру 
тестування № 502 від 11.09.2020р.)

Актова зала -  навчальний відділ
Аудиторія № 1 -  деканат стоматологічного факультету
Аудиторія №2 -  служба цивільного захисту
Аудиторія №3 -  деканат вітчизняних студентів
Аудиторія №4 -  відділ інтернатури
Аудиторія №5 -  відділ інтернатури
Аудиторія №6 -  кафедра анатомії
Аудиторія №7 -  іноземний деканат
Аудиторія №8 -  іноземний деканат
Аудиторія Ф5 -  фармацевтичний деканат
Аудиторія Ф6 -  фармацевтичний деканат
Читальна зала2.1 - бібліотека
Читальна зала2.2 - бібліотека

6. Проректору з АГР Власову О.І. призначити відповідальних за забезпечення 
та підготовку аудиторій для проведення Іспиту згідно з рекомендаціями та 
Затвердженою Постановою Головного державного санітарного лікаря України.
7. Всю інформацію по проведення Іспиту Крок -3 оприлюднити на сайті 
Університету.
8. Контроль за виконання наказу Крок -3 покласти на проректора з науково -  
педагогічної (лікувальної) роботи проф. Погорілого В.В.
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