
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ім. М.І.ПИРОГОВА  

 

Н А К А З 

 

03.06.2020 р.                            м. Вінниця               № 319 

 

 
Щодо здійснення організаційно-підготовчих заходів 

з проведення атестації здобувачів освіти за спеціальностями 

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

  

Відповідно до Постанови МОЗ України та Головного державного санітарного лікарі від 

28.05.2020 № 29, Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при 

проведенні атестації для здобувачів вищої освіти галузі знань «22 Охорона здоров’я», Графіку 

проведення ЛІ «Крок-2» (зі змінами) та Рекомендації щодо процедури проведення тестових 

екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів Крок 2 та Крок 3 (для інтернів останнього року 

навчання) у 2020 році  
 

 

НАКАЗУЮ:  
 

1. На період проведення ліцензійного іспиту з 10.06-12.06 та 23.06.2020р. заборонити  

присутність викладачів та співробітників кафедр в навчальних корпусах (морфологічному, 

новому та спортивному), за винятком працівників деканатів, навчального відділу та 

співробітників які забезпечують підготовку та проведення іспиту Крок-2, Крок-3. 

 

2. Провести ліцензований  іспит Крок-2 ЗЛП, Стоматологія, Фармація, Клінічна фармація 

(далі – Іспит) з  10 червня 2020 року  до  12 червня  2020 року  та відповідно до Порядку,  

умов  та  строків  проведення  Іспиту. 

 

3. Провести ліцензований  іспит Крок-3 ЗЛП, Стоматологія, Фармація,  (далі – Іспит)      

23 червня 2020 року та відповідно до Порядку,  умов  та  строків  проведення  Іспиту 

встановленому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.05.2020 № 29 за 

наступним графіком. 

 

 

10.06.2020 Крок-2 Загальна лікарська підготовка 

(іноземні студенти) 

 

І зміна 

(англомовні студенти): 

Актова зала 

Аудиторія №7 

Аудиторія №8  

Аудиторія №3 

Аудиторія Ф5 

ІІ зміна 

(україномовні та російськомовні студенти): 

Актова зала  

Аудиторія №7 

Аудиторія №8 

Аудиторія №1 

 

 

 

 



 

11.06.2020 Крок-2 Стоматологія, Крок – 2 Фармація Клінічна фармація   

(вітчизняні та іноземні студенти) 
 

І зміна (іноземні студенти): 

Аудиторія Ф5  

 

ІІ зміна (вітчизняні студенти):   

Актова зала - спеціальність «Стоматологія» 

Аудиторія №7 спеціальність «Стоматологія» 

Аудиторія №8 спеціальність «Стоматологія» 

Аудиторія №3 спеціальність «Стоматологія» 

Аудиторія Ф5-спеціальність «Фармація» та 

«Клінічна фармація» 

12.06.2020 Крок-2 Загальна лікарська підготовка та Медична психологія  

(вітчизняні студенти) 

І зміна: 

Актова зала 

Аудиторія №7  

Аудиторія №8  

Аудиторія Ф5  

Аудиторія Ф6  

Читальна зала 2.1 

Читальна зала 2.2 

Аудиторія №1   

Аудиторія №2 спец. Медична психологія 

Аудиторія №3   

Аудиторія №4   

Аудиторія №5  

Аудиторія №6  

Спорт зала  

ІІ зміна : 

Актова зала   

Аудиторія №7  

Аудиторія №8  

Аудиторія Ф5  

Аудиторія Ф6  

Читальна зала 2.1  

Читальна зала 2.2  

Аудиторія №3  

Аудиторія №6  

Аудиторія №5   

Аудиторія №1   

Аудиторія №2  

 

23.06.2020 Крок-3 Фармація, Загальна лікарська підготовка та Стоматологія  

(інтерни) 

І зміна 

Актова зала 

Аудиторія №7  

Аудиторія №8  

Аудиторія №5  

Розклад іспиту по змінам 

 
Перша зміна Друга зміна 

До 9.00 Провітрювання аудиторій, 

проведення очищення і 

дезінфекції поверхонь 

До 14.00 Провітрювання аудиторій, 

проведення очищення і 

дезінфекції поверхонь 

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 

15.00-

17.10/17.40 

Іспит. 
Тривалість іспиту для 

вітчизняних студентів - 2 



год.10 хв; для іноземних 

студентів - 2 год.40 хв 
год.10 хв; для іноземних 

студентів - 2 год.40 хв. 

 

4. Призначити відповідальних для проведення термометрії при входах в корпуси 

наступних співробітників Університету: 

10.06 І  зміна: Морфологічний корпус - Кульчицька О.М., Сорока Л.О. 

   Фармацевтичний корпус - Романова В.О., Колесник Т.В. 

 ІІ зміна: Морфологічний корпус  - Чорнопищук Н.П., Сорока Л.О. 

   Фармацевтичний корпус  - Звенігородська Г.Ю., Колесник Т.В. 

 

11.06 І зміна:  Фармацевтичний корпус - Яковлєв В.В., Пархонюк О.В. 

 ІІ зміна: Морфологічний корпус  - Алексєєнко Н.С., Мунтян М.Л. 

   Фармацевтичний корпус  - Щерба В.В., Одуд М.П. 

 

 

12.06 І зміна:  Морфологічний корпус – Сидоренко Б.В. Шушковська Ю.Ю. 

   Фармацевтичний корпус – Рауцкіс А.,  Зверхановський О.А. 

   Спортивний корпус  - Меркулова Д.О., Ревіна Т.Г. 

 ІІ зміна Морфологічний корпус -  Сидоренко Б.В., Шушковська Ю.Ю. 

   Фармацевтичний корпус – Рауцкіс А.., Зверхановський О.А. 

 

 

23.06. І зміна Морфологічний корпус Наліжитий А.А., Коробко О.А. 

   Спортивний корпус  Тереховський А.І., Філімонов В.Ю. 

 

 

5. Деканам медичного факультету №1, №2, стоматологічного, фармацевтичного, по 

роботі з іноземними студентами та керівнику відділу інтернатури призначити відповідальних 

осіб за проведення Іспиту по кожній аудиторії; 

 

6. Згідно розпорядження по Університету №15 від 03.06.2020р Деканам факультетів 

проінформувати здобувачів про час початку, розклад та порядок проведення Іспиту;  

 

7. Забезпечити ксероксами та їх роботу в аудиторіях в яких будуть проводиться Іспити  

для проведення копіювання бланків відповідей здобувачів із забезпеченням відеоспостереження 

цієї процедури. (Лист Центру тестування №264 від 01.06.2020р.):  на період з 10.06-12.06.20 

 

Морфологічний корпус:  Актова зала    – навчальний відділ  

    Аудиторія №1 – деканат вітчизняних студентів 

    Аудиторія №2 – іноземний деканат 

    Аудиторія №3 - деканат вітчизняних студентів 

    Аудиторія №4 – відділ інтернатури 

    Аудиторія №5 – відділ інтернатури 

Новий корпус  Аудиторія №7 – іноземний деканат 

    Аудиторія №8 – іноземний деканат 

    Аудиторія Ф5 – фармацевтичний деканат 

    Аудиторія Ф6 – фармацевтичний деканат 

    Читальна зала 2.1 – бібліотека 

    Читальна зала 2.2 – бібліотека 

 

    Аудиторія №6 – кафедра анатомії 

    Спортивний корпус – кафедра анатомії 



8. 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.  

 

9. Всю інформацію по проведенню Іспитів Крок2 та Крок-3 оприлюднити на сайті 

Університету. 

 

10. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної 

(навчальної) роботи проф. Гумінського Ю.Й. 

 
 

 

Ректор академік НАМН України       проф. В.М. Мороз 

 
 

 


