


Працівники пункту тестування 



1. Роботу пункту тестування забезпечують залучені працівники: 
1) уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти  

2) відповідальний за пункт тестування (одна особа на пункт тестування); 

3) помічник відповідального за пункт проведення зовнішнього оцінювання 

(за наявності в пункті не менше п’яти аудиторій); 

4) старший інструктор (один на кожну аудиторію з 15 робочими місцями); 

5) інструктор (один на кожну аудиторію). 



Проведення вступного випробування в аудиторіях, де здійснюють сурдопереклад, 

забезпечують: 
  два інструктори,  

 один з яких - перекладач- дактилолог; 

6) черговий пункту проведення ЗНО за наявності в пункті:  

 не більше 4 аудиторій - дві особи;  

 від 5 до 13 – чотири особи;  

 від 14 до 17 - п’ять осіб;  

 від 18 до 21 - шість осіб;  

 від 22 до 25 - сім осіб; 

 26 і більше - вісім осіб. 



2. Залучення працівників до роботи в пункті тестування здійснює ОРЦОЯО 

шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів із дотриманням вимог, 

зазначених у підпункті 3 пункту 3, пунктах 4, 9, 10, підпунктах 4, 5 пункту 11, пунктів 

12, 18-22 Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних 

працівників та інших фахівців до проведення ЗНО, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222. 
 

Склад резерву працівників для пункту тестування формує ОРЦОЯО (не менше 

двох працівників із числа осіб, які пройшли навчання (інструктаж)).  
 

Оплата праці осіб із резерву проводиться в разі виконання ними обов’язків 

працівника пункту тестування. 



Заміну чергового медичного працівника 

здійснює відповідний заклад охорони 

здоров’я/місцеві органи управління освітою за 

погодженням із ОРЦОЯО.  

Якщо заміна відбувається в день проведення 

вступного випробування - ОРЦОЯО має 

повідомити про це відповідального за пункт 

тестування. 

3. Залучення медичних працівників для чергування під час проведення вступного 

випробування  здійснює ОРЦОЯО за поданням місцевих органів управління освітою та/або 

структурних підрозділів із питань охорони здоров’я Київської міської, обласних державних 

адміністрацій. 



4. Список працівників та осіб із резерву затверджує директор регіонального 

центру на кожен день проведення вступних випробувань. 

 

5. У Списку працівників обов’язково має бути зазначено:  

 прізвище, ім’я, по батькові кожного працівника,  

 місце роботи,  

 фах та предмет(и)/дисципліна(-и) викладання,  

 назва посади в пункті тестування,  

 номер сертифіката,  

 рік проходження інструктажу (якщо особа з резерву - замість назви посади в 

пункті тестування має бути зазначено ≪резерв≫). 





Логін та пароль 



 



 

















 







          Відповідно до наказу Українського центру оцінювання якості освіти 

 від 11.01.2016 р. № 12 (в редакції  наказу УЦОЯО від 11.01.2017 р. № 2) «Про підготовку 

працівників, які залучатимуться  до роботи в пунктах проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання, пунктах обробки та пунктах перевірки» 

Одеським РЦОЯО видано наказ від 26.02.2021 р.  № 01-18 «Про підготовку працівників, які 

залучатимуться до проведення  ЗНО-2021 в пунктах проведення ЗНО та пунктах перевірки» 

 



I. Порядок  

підготовки працівників, залучених до проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання 

1.Підготовка залучених працівників здійснюється відповідно до нормативно-правових 

актів у сфері зовнішнього незалежного  оцінювання та передбачає проведення навчання й 

щорічних інструктажів. 

2.Сертифікація проводиться після завершення навчання та передбачає підтвердження 

відповідності рівня підготовки залучених працівників установленим вимогам. 



II.Організація навчання та сертифікації залучених працівників 

 

1. Навчання залучених працівників здійснюється з метою їх теоретичної та практичної підготовки до 

виконання покладених на них обов’язків,що пов’язані з підготовкою та проведенням зовнішнього оцінювання. 

2. Навчання  проводиться для осіб , які залучаються до виконання обов’язків: 

 відповідальної особи за проведення зовнішнього незалежного оцінювання в окрузі зовнішнього 

незалежного оцінювання за Типовою програмою навчання відповідальної особи в окрузі;  

 відповідального за пункт проведення зовнішнього незалежного  оцінювання, помічника відповідального за 

пункт проведення зовнішнього незалежного  оцінювання – за Типовою програмою навчання 

відповідальних за пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання;  

 Старшого інструктора, інструктора, чергового – за Типовою програмою навчання працівників, якi 

залучаються до виконання обов’язків cтapшoгo інструктора, інструктора, чeproвoгo в пунктах проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання  

 



3. Навчання залучених працівників може проводитися за очною або дистанційною формою 

відповідно до робочих навчальних програм, що розробляються з урахуванням вимог відповідних 

Типових програм навчання та затверджуються наказом регіонального центру. 

4.По завершенню навчання проводиться сертифікація. За умови успішного проходження сертифікації 

працівникам видається сертифікат, термін дії – 5 років. 

5.Видачу  сертифікатів здійснює Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти. 

III. Проведення  інструктажів 

 Тривалість інструктажу становить, як правило, не більше 2-х годин. 

 Відмітки про проходження щорічного інструктажу робиться в журналі проведення інструктажів, 

форма якого затверджується регіональним центром, та на зворотному боці Сертифіката. 

 

 



Український центр оцінювання якості освіти 

Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти 
 

СЕРТИФІКАТ 
відповідального за пункт проведення  

зовнішнього незалежного оцінювання  

№ ___ 
 

Цей сертифікат підтверджує, що 

______________________________________________________________________

________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

в 20____ році успішно пройшов(ла) шестигодинний курс навчання та може 

виконувати обов’язки відповідального за пункт проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання  

 

Директор      ______________          __________________________________ 

                                                                   (підпис)                                    (ініціали, 

прізвище) 

                                               М .П.  

Зразок 

Сертифіката 

відповідального за пункт 

проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання  

(Лицьовий бік) 



Зразок 

Сертифіката 

відповідального за пункт 

проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання   

(Зворотний бік) 

ВІДМІТКИ 

про проходження інструктажу 

1. Пройшов(ла) інструктаж 
 

«_____»  ________________ 20____ р. 

(дата проведення) 

Особа, яка провела інструктаж 

_____________   _________________________ 

(підпис)        (ініціали, прізвище) 

2. Пройшов(ла) інструктаж 
 

«_____»  ________________ 20____ р. 

(дата проведення) 

Особа, яка провела інструктаж 

    ____________     _______________________ 

       (підпис)      (ініціали, прізвище) 

3. Пройшов(ла) інструктаж 
 

«_____»  ________________ 20____ р. 

(дата проведення) 

Особа, яка провела інструктаж 

___________  ________________________ 

(підпис)    (ініціали, прізвище) 

4. Пройшов(ла) інструктаж 
 

«_____»  ________________ 20____ р. 

(дата проведення) 

Особа, яка провела інструктаж 

  _____________       _______________________ 

(підпис)          (ініціали, прізвище) 

5. Пройшов(ла) інструктаж 
 

«_____»  ________________ 20____ р. 

(дата проведення) 

Особа, яка провела інструктаж 

   ____________       _________________________ 

     (підпис)          (ініціали, прізвище) 







Сертифікація працівників, залучених до проведення ЗНО 



Сертифікація працівників, залучених до проведення ЗНО 



Сертифікація працівників, залучених до проведення ЗНО 







6. Інформацію про медичних працівників 

(прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце 

роботи) може бути зазначено у Списку 

працівників або в окремо укладеному Списку 

медичних працівників, що затверджує директор 

ОРЦОЯО. 

 

7. Список працівників та Список медичних 

працівників (за наявності) відповідальному за 

пункт тестування надає ОРЦОЯО у визначений 

спосіб із дотриманням вимог Закону України 

≪Про захист персональних даних≫. 



8. Охорону громадського порядку в пункті тестування 

під час проведення ВВ забезпечує працівник поліції 

охорони відповідно до Інструкції з охорони пунктів 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

працівниками поліції охорони Національної поліції 

України, затвердженої наказом Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства внутрішніх справ України 

від 18 березня 2016 року № 288/189, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 08 квітня 2016 року                         

за № 524/28654. 



9. Координацію роботи пункту 

тестування з регіональним центром 

здійснює уповноважена особа. 

Виконання вказівок і вимог 

уповноваженої особи щодо проведення 

вступного випробування є 

обов’язковим для всіх працівників. 



10. Функціональні обов’язки осіб, залучених до проведення 

вступного випробування, черговість їхніх дій визначено 

технологічними картами працівників пункту тестування. 

Розрахунок часу, витраченого працівником пункту тестування, має 

бути здійснено відповідно до Таблиці розрахунку робочого часу 

працівників, які забезпечують роботу пункту тестування.  

11. Працівники, які є близькими особами вступників, що проходять 

вступне випробування в пункті тестування, зобов’язані повідомити 

про це відповідального за пункт тестування та уповноважену 

особу. Таких працівників має бути звільнено від виконання 

покладених на них обов’язків, і вони мають залишити пункт 

тестування. 
 



12. Заміну працівника пункту тестування до початку ВВ (за потреби) має бути здійснено з 

урахуванням таких вимог: 

1) обов’язки відповідального за пункт тестування виконує помічник відповідального за пункт 

тестування за погодженням із ОРЦОЯО; 

2) обов’язки помічника відповідального за пункт тестування – працівник пункту тестування, 

призначений відповідальним за пункт тестування, за погодженням із ОРЦОЯО (у разі заміни 

напередодні вступного випробування) або з уповноваженою особою (у разі заміни в день 

проведення вступного випробування); 

3) обов’язки старшого інструктора - інструктор, черговий чи особа з резерву; 

4) обов’язки інструктора - черговий чи особа з резерву; 

5) обов’язки чергового - особа з резерву. 



13. 3а потреби здійснення заміни працівника пункту тестування під час проведення 

вступного випробування: 

1) виконання обов’язків відповідального за пункт тестування за суміщенням забезпечує 

помічник відповідального за пункт тестування і навпаки (про це необхідно інформувати 

регіональний центр).  

     Факт заміни має бути зафіксовано в Карті спостереження; 

2) обов’язки старшого інструктора може бути покладено на інструктора, інструктора - на 

чергового.  

Обов’язки інструктора переважно виконує один із двох чергових, зони чергування яких може 

бути об’єднано. 

 

Ці факти має бути зафіксовано в Карті спостереження. 



14. Розподіл старших інструкторів, 

інструкторів за аудиторіями та чергових за 

місцями чергування здійснює уповноважена 

особа під час наради із працівниками пункту 

тестування шляхом проведення 

жеребкування. 

Результати жеребкування фіксує 

відповідальний за пункт тестування у 

Відомості розподілу старших інструкторів, 

інструкторів і чергових.  

Місця чергування має бути зазначено в цій 

відомості перед проведенням розподілу 

працівників. 



15. Під час проведення вступного 

випробування працівники пункту тестування 

повинні мати персональні нагрудні картки 

(бейджі), де зазначено їхні прізвища, імена, по 

батькові.  

На бейджах уповноваженої особи, 

відповідального за пункт тестування та 

помічника відповідального за пункт 

тестування також має бути зазначено посаду в 

пункті тестування. 



Відповідальний за пункт тестування та по змозі 

помічник відповідального за пункт тестування 

мають: 
1) установити додаток Порталу Дія (далі - додаток Дія) на 

мобільний пристрій/планшет; 

2) пройти електронну автентифікацію у додатку Дія; 

3) уміти використовувати додаток Дія для перевірки 

вірогідності цифрового паспорта; 

4) під час виконання своїх функцій (під час допуску 

вступників до пункту тестування/аудиторії) мати при собі 

мобільний пристрій/планшет зі встановленим додатком Дія, 

у якому вони автентифіковані. 





1. Напередодні проведення вступного випробування 

відповідальний за пункт тестування має отримати від ОРЦОЯО 

пакет із допоміжними матеріалами та ознайомитися з їх 

змістом. 

 

2. Підготовку пункту тестування до проведення вступного 

випробування здійснює відповідальний за пункт тестування 

спільно з помічником відповідального за пункт тестування за 

день до початку вступного випробування. 

 

Дії, які вони мають виконати, описані у відповідних 

технологічних картах. 



Технологічні карти 



3. Контейнер(и) з аудиторними пакетами та адміністративний(-і) 

пакет(и) доставляє до пункту тестування представник кур’єрської служби 

в день проведення вступного випробування. 

На кожному контейнері(-ах) з аудиторними пакетами та адміністративному(-

их) пакеті(-ах), необхідному(-их) для проведення єдиного вступного іспиту, 

має бути зазначено зміну, під час якої їх буде використано. 

 

4. Якщо контейнера(-ів) з аудиторними пакетами та/або 

адміністративного(-их) пакета(-ів) не доставлено до пункту тестування до 

08:30, уповноважена особа має повідомити про це регіональний центр. 



Контейнер(и) з аудиторними пакетами 

зберігає відповідальний за пункт тестування 

у спеціально відведеному місці (сховищі) - 

опломбованому та переданому під охорону 

працівнику поліції охорони. 

Адміністративний(-і) пакет(и) 

відповідальний за пункт тестування зберігає 

окремо від контейнера(-ів) у надійно 

захищеному місці, до якого має доступ лише 

відповідальний за пункт тестування. 



4. Не пізніше ніж за 80 хвилин до початку 

вступного іспиту відповідальний за пункт 

тестування має розпочати нараду із 

працівниками за участю уповноваженої особи. 

5. Заміна відсутніх працівників та розподіл старших інструкторів, 

інструкторів за аудиторіями й чергових за місцями чергування здійснює 

уповноважена особа під час наради відповідно до вимог пунктів 12 і 14 

розділу IV цього Регламенту. 



6. До початку проведення вступного випробування 

старші інструктори та інструктори розміщують 

аудиторні списки на (біля) вхідних дверях(-ей) до 

аудиторій, здійснюють перевірку готовності аудиторій, 

наклеюють на робочі місця вступників індивідуальні 

паперові наліпки відповідно до однієї зі схем 

розміщення та нумерації робочих місць вступників. 

 

7. Розміщення Алфавітного списку в зручному для 

вільного огляду місці здійснює помічник 

відповідального за пункт тестування спільно з черговим.  



8. Відкриття сховища для зберігання контейнера(-ів) з 

аудиторними пакетами здійснює відповідальний за 

пункт тестування в присутності уповноваженої особи, 

двох старших інструкторів (із першої та останньої 

аудиторій), працівника поліції охорони, громадських 

спостерігачів не раніше ніж за 40 хвилин до початку 

вступного випробування. 

Після відкриття сховища зазначені особи мають 

пересвідчитися в неушкодженості контейнера(-ів) з 

аудиторними пакетами та пломб(и), якою (якими) цей 

(ці) контейнер(и) опломбовано, і зробити відповідні 

записи в Акті № 1 закриття/відкриття сховища. 



У разі відсутності громадського спостерігача під час відкриття 

сховища в Акті № 1 закриття/відкриття сховища відповідальний 

за пункт тестування у відповідній графі робить запис 

≪Відсутній≫. 

У разі проведення в одному пункті тестування двох змін ЄВІ 

уповноважена особа разом із відповідальним за пункт 

тестування після вилучення зі сховища контейнера(-ів) з 

аудиторними пакетами, які має бути використано під час 

проведення першої зміни, закривають та опломбовують 

сховище в установленому порядку, про що роблять відповідні 

записи в Акті № 1 закриття/відкриття сховища, надісланому 

регіональним центром для проведення другої зміни. 



9. Відкриття контейнера(-ів) з аудиторними 

пакетами здійснює відповідальний за пункт 

тестування в присутності уповноваженої особи, 

старших інструкторів і громадських спостерігачів у 

приміщенні, де проходила нарада із працівниками, 

не раніше ніж за ЗО хвилин до початку вступного 

випробування. 

Відповідальний за пункт тестування видає старшим 

інструкторам аудиторні пакети, фіксуючи у Відомості 

видавання/приймання аудиторних пакетів їх номери та 

час видачі.  

Старший інструктор у цій Відомості засвідчує 

підписом факт отримання неушкодженого аудиторного 

пакета. 



10. Проведення вступного випробування в 

пункті тестування здійснюється 

державною мовою. 

11. Право на огляд невикористовуваних 

приміщень мають працівники 

Українського та регіональних центрів, а 

також особи, уповноважені на здійснення 

спостереження або контролю за 

проведенням вступного випробування. 



12. Якщо в пункті тестування єдиний 

вступний іспит відбувається у дві 

зміни - перед початком другої зміни 

працівники пункту тестування мають 

пересвідчитися у відсутності матеріалів 

тестування, що були використані під час 

першої зміни:  

 алфавітні та аудиторні списки,  

 індивідуальні паперові наліпки, 

 зошити із завданнями тощо. 





1. Під час проведення вступного випробування працівники 

аудиторії 

виконують дії, визначені відповідними Технологічними картами 

старшого інструктора (інструктора). 

 

2. Допуск вступників до аудиторії припиняється о 10:00, під час 

проведення ЄВІ у другу зміну - о 14:00. 

 

Факт запізнення вступника на вступне випробування в аудиторії 

старший інструктор фіксує в Аудиторному протоколі і повідомляє 

про це відповідального за пункт тестування. Вступника, який 

запізнився, черговий супроводжує до виходу з пункту тестування. 



3. ЄФВВ та перша зміна ЄВІ 

розпочинаються  

об 10:00,  

друга зміна ЄВІ - о 14:00. 



4. Право на вхід до аудиторії після початку вступного випробування мають: 

1) уповноважена особа; 

2) відповідальний за пункт тестування; 

3) працівники УЦОЯО та ОРЦОЯО, уповноважені на здійснення контролю за проведенням ВВ; 

4) особи, уповноважені на здійснення державного контролю за проведенням ВВ; 

5) громадські спостерігачі (у супроводі відповідального за пункт тестування 

або помічника відповідального за пункт тестування); 

6) медичний працівник (за запрошенням і в супроводі відповідального за 

пункт тестування або помічника відповідального за пункт тестування); 

7) працівник поліції охорони (у супроводі уповноваженої особи та 

відповідального за пункт тестування). 

Помічник відповідального за пункт тестування супроводжує громадських спостерігачів або 

медичного працівника лише до входу в аудиторію. 



5. Протягом перших 5 хвилин вступного випробування працівники аудиторії 

мають перевірити явку та правильність розсадки вступників. Якщо виявлено 

відсутність якоїсь особи - навпроти прізвища цієї особи в Аудиторному 

протоколі у графі ≪Підпис вступника≫ потрібно зазначити ≪Не з’явився≫ і 

зробити відповідні відмітки в аудиторному списку вступників, розміщеному біля 

входу до аудиторії. 



6. Невикористовувані бланки відповідей 

старший інструктор має укласти до 

відповідних зошитів та заклеїти 

наліпками зі штрихкодами з номером 

робочого 

місця. Ці зошити залишаються на 

столах відсутніх вступників та/або 

невикористовуваних робочих місцях до 

закінчення часу, відведеного на 

виконання екзаменаційної роботи. 



7. Час початку й час закінчення 

виконання екзаменаційної роботи, 

фактичний час (кожні 20 хвилин) 

працівники аудиторії фіксують на 

дошці. 



8. Під час проведення ВВ відповідальний за пункт тестування має перевірити 

правильність розсадки вступників, уповноважена особа - зробити відмітки 

про проходження ВВ в Екзаменаційних листках. 

9. Для проведення перевірки правильності розсадки та проставляння відміток 

у Екзаменаційних листках уповноважена особа оголошує технологічну 

перерву.  

Старший інструктор зазначає час початку й закінчення технологічної 

перерви на дошці та в Аудиторному протоколі, а також записує на дошці 

час закінчення виконання екзаменаційної роботи, додавши до нього час, 

витрачений на технологічну перерву (під час проведення єдиного фахового 

вступного випробування технологічна перерва проводиться в період 

виконання вступниками завдань блоку ≪Право≫). 



10. Працівникам пункту тестування під час 

проведення вступного випробування 

заборонено: 

1) ознайомлюватися зі змістом завдань 

екзаменаційних робіт; 

2) виносити матеріали вступного випробування з 

аудиторії; 

3) користуватися  

 мобільними телефонами,  

 персональними комп’ютерами, 

 електронними приладами,  

 друкованими, рукописними та іншими 

матеріалами, не передбаченими процедурою 

вступного випробування. 



Уповноважена особа та відповідальний за пункт тестування 

можуть користуватися мобільними телефонами у приміщеннях 

пункту тестування (крім аудиторій), персональними 

комп’ютерами та електронними приладами - у кімнаті 

відповідального за пункт тестування.  

 

Відповідальний за пункт тестування і помічник відповідального 

за пункт тестування можуть також користуватися засобами 

мобільного зв’язку або планшетами під час допуску вступників до 

пункту тестування/аудиторії для проведення перевірки 

вірогідності цифрового паспорта з використанням мобільного 

додатку Дія; 



4) відповідати на запитання вступників щодо змісту завдань екзаменаційної роботи 

(коментувати їх); 

5) без поважної причини відволікати вступників від виконання екзаменаційної роботи; 

6) без дозволу відповідального за пункт тестування залишати аудиторію або місце 

чергування; 

7) надавати вступникам будь-які предмети, не передбачені процедурою вступного 

випробування (маркери, папір тощо). 

В окремих випадках, передбачених Переліком нестандартних ситуацій, матеріали вступного 

випробування може переміщувати з однієї аудиторії до іншої відповідальний за пункт 

тестування в супроводі уповноваженої особи. 

Таке рішення має бути узгоджене з регіональним центром. 



11. Громадським спостерігачам під час 

проведення вступного випробування дозволено 

залишити аудиторію та продовжувати 

спостереження в цій або іншій аудиторії. 

Час входу/виходу громадського спостерігача до/з 

аудиторії старший інструктор фіксує на 

зворотному боці Аудиторного протоколу. 



12. Вступники можуть, отримавши дозвіл старшого інструктора, вийти з аудиторії протягом часу, 

відведеного на виконання завдань екзаменаційної роботи. 

 

Якщо вступнику потрібно вийти з аудиторії, він має залишити на робочому столі бланк відповідей, 

поклавши його заповненою стороною донизу, та згорнутий зошит (якщо один вступник вже вийшов з 

аудиторії, інший вступник зазвичай може вийти лише після його повернення в аудиторію).  

 

Час виходу/повернення вступника з/до аудиторії старший інструктор фіксує на 

зворотному боці Аудиторного протоколу. 

 

Час, який вступник провів за межами аудиторії, не додається йому до часу, відведеного на виконання 

екзаменаційної роботи. 



13. Після завершення виконання екзаменаційної роботи вступник має здати старшому 

інструктору бланк відповідей.  

 

Старший інструктор має одразу вкласти його до пакета для відправлення матеріалів. 

 

Факт передання бланка відповідей підтверджує вступник своїм підписом в Аудиторному 

протоколі. 

 

Зошит із завданнями вступник повинен залишити на своєму робочому місці. 

 

Після цього він може вийти з аудиторії або залишатися в ній до моменту отримання цього 

зошита, дотримуючись установлених норм поведінки. 



14. Після завершення часу, відведеного на виконання екзаменаційної роботи, усі вступники  

 мають згорнути зошити із завданнями,  

 по одному підійти із бланком відповідей до столу старшого інструктора,  

 здати бланк відповідей старшому інструктору  

 та засвідчити цей факт підписом в Аудиторному протоколі. 

 

15. Процедуру вступного випробування в певній(-их) аудиторії(-ях) або в пункті тестування у 

випадку виникнення ситуації, через яку неможливо створити належних умов для 

виконання екзаменаційної роботи, може бути дочасно припинено за рішенням уповноваженої 

особи, попередньо узгодженим із ОРЦОЯО.  

Про ситуацію, що склалася, ОРЦОЯО невідкладно інформує УЦОЯО. 





1. Після завершення вступного випробування в аудиторіях у порядку, визначеному 

технологічними картами: 

1) відповідальний за пункт тестування здійснює прийняття від старших інструкторів 

пакетів з матеріалами вступного випробування; 

2) інструктори передають аудиторії помічнику відповідального за пункт тестування; 

3) відповідальний за пункт тестування формує контейнер із матеріалами вступного 

випробування та пакет для відправлення документів до ОРЦОЯО; 

4) працівники пункту тестування оформлюють документи, необхідні для здійснення 

оплати праці; 

5) старші інструктори та інструктори видають зашити із завданнями вступникам; 

6) відповідальний за пункт тестування передає представнику кур’єрської служби 

контейнер для доставки до пункту обробки. 



2. Якщо представник кур’єрської служби не прибув за контейнером одразу 

після завершення вступного випробування в пункті тестування - контейнер треба помістити до 

сховища, яке має опломбувати уповноважена особа в присутності відповідального за пункт 

тестування, помічника відповідального за пункт тестування і здати під охорону. 

 

Факти закриття й опломбування сховища для зберігання контейнерів 

з аудиторними пакетами та відкриття сховища для передання контейнера 

представнику кур’єрської служби фіксують в Акті № 2 закриття/відкриття 

сховища, який зберігає відповідальний за пункт тестування протягом одного місяця. 



3. До пакета для відправлення документів до ОРЦОЯО має бути вкладено: 

1) Акт розкриття/закриття контейнера(-ів) з аудиторними пакетами; 

2) Акт № 1 закриття/відкриття сховища; 

3) Відомість розподілу старших інструкторів, інструкторів і чергових у пункті тестування; 

4) Відомість реєстрації звернень вступників до медичного працівника; 

5) Відомість видавання/приймання аудиторних пакетів; 

6) акти про порушення працівником пункту тестування процедури  

проведення ВВ; 

7) акти про порушення вступником процедури проходження ВВ; 

8) апеляційні заяви щодо порушення процедури проведення ВВ; 

9) Карта спостереження; 

10) Протокол про завершення процедури проведення вступного випробування. 
Сформований пакет для відправлення документів має бути передано до ОРЦОЯО, який визначає спосіб 

його передання, а також здійснює оплату за доставку (за потреби). 

за  

наявності 



4. Акти приймання наданих послуг / виконаних робіт працівником 

пункту тестування, інші допоміжні матеріали відповідальний за пункт 

тестування надсилає до ОРЦОЯО в установленому ним порядку. 





Матеріали інструктивно-методичного семінару-наради 



ДЯКУЄМО ЗА 

УВАГУ! 


