
Технологічна карта 

помічника відповідального за пункт тестування 



Під час проведення єдиного фахового вступного випробування  (далі – 
ЄФВВ) для виконання завдань  

 блоку «Тест загальних навчальних правничих компетентностей» 
(далі – блок«ТЗНПК») передбачено 75 хв, 

 блоку  «Право» – 125 хв.* 
 

На виконання завдань єдиного вступного іспиту (далі - ЄВІ) 
відводиться 60 хв.* (початок проведення вступного випробування (далі 
– ВВ) під час першої зміни – 10:00, другої –14:00). 

 

Важливо!  



ЗА ДЕНЬ ДО 

ПРОВЕДЕННЯ 

ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 



150 хв 

Спільно з відповідальним за пункт проведення 
зовнішнього оцінювання (далі - відповідальний за пункт 

тестування): 
 перевірити готовність пункту тестування до проведення вступного випробування; 

 установити по змозі мобільний додаток Порталу Дія на електронний носій (далі - 
додаток Дія) та пройти електронну автентифікацію у цьому додатку; 

 опломбувати аварійні виходи з пункту тестування, усунути травмонебезпечні 
фактори; 

 здійснити огляд внутрішніх невикористовуваних приміщень, розмістити 
інформаційні вивіски на зачинених дверях цих приміщень; 

 пронумерувати аудиторії; 

 розмістити вказівники напрямків руху в пункті тестування та знаки меж пункту 
тестування; 



150 хв 

Спільно з відповідальним за пункт проведення зовнішнього 

оцінювання (далі - відповідальний за пункт тестування): 

 організувати на вході до пункту проведення зовнішнього оцінювання, 

у якому проходять ВВ (далі - пункт тестування) 

  місця для оброблення рук антисептиками та повторного 

вимірювання температури вступникам, у яких виявлено температуру 

тіла 37,3 °С і вище або наявність ознак респіраторної хвороби; 

 місця для оброблення рук позначити яскравими вказівниками про 

необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка тощо); 



150 хв 

Спільно з відповідальним за пункт проведення зовнішнього оцінювання 

(далі - відповідальний за пункт тестування): 

• розмістити інформацію (плакати/банери) про необхідність дотримання 

• респіраторної гігієни та етикету кашлю у зручному для вільного огляду місці; 

• перевірити наявність у санітарних кімнатах рідкого мила, антисептиків та 

• паперових рушників (використання багаторазових рушників заборонено); 

• розмістити на виході з пункту тестування контейнер/урну з кришкою для 

• використаних масок з чіткою яскравою відміткою ≪ВИКОРИСТАНІ 

МАСКИ≫_______ 



У ДЕНЬ  

ПРОВЕДЕННЯ 

ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 



Прибути до пункту тестування з:  

 документом, що посвідчує особу,  

 годинником,  

 ручкою з чорнилом чорного кольору,  

 бейджем, на якому зазначено прізвище, ім’я, по  

батькові та посаду в пункті тестування. 

08:25 – 08:40 (перша зміна);  

 12:25 – 12:40 (друга зміна) 



Спільно з відповідальним за пункт тестування: 

• розмістити контейнер(и) з аудиторними пакетами у 

спеціально відведеному для зберігання місці (далі - сховище); 

• опломбувати та передати сховище під охорону працівнику 

поліції охорони; 

• зробити відповідні записи в Акті № 1 закриття/відкриття 

сховища. 

08:25 – 08:40 (перша зміна);  

 12:25 – 12:40 (друга зміна) 



• Отримати у відповідального за пункт тестування Список 

працівників та осіб із резерву (далі - Список працівників), 

Список медичних працівників (за наявності). 

• Підготуватися до здійснення допуску до пункту тестування 

працівників пункту тестування. 

Разом з уповноваженою особою УЦОЯО (далі - уповноважена особа) та 

відповідальним за пункт тестування пройти безконтактну термометрію 

та оцінювання наявності ознак респіраторних хвороб, які проводить 

черговий медичний працівник 

08:25 – 08:40 (перша зміна);  

 12:25 – 12:40 (друга зміна) 



08:40 – 09:05 (перша зміна);  

 12:40 – 13:05 (друга зміна) 

Організувати проведення черговим медичним працівником 

безконтактної термометрії (до початку перевірки документів) і 

оцінювання наявності ознак респіраторних хвороб у залучених 

працівників та осіб, уповноважених на здійснення спостереження або 

контролю. 

Осіб, у яких виявлено температуру тіла 37,3 °С і вище або ознаки 

респіраторних хвороб, не допускати до виконання службових обов 

’язків. Інформацію про працівників, яких не допущено до виконання 

посадових обов ’язків, слід зазначити у Списку працівників та осіб із 

резерву. 



08:40 – 09:05 (перша зміна);  

 12:40 – 13:05 (друга зміна) 

• Наголосити, що захисні маски/респіратори мають 

бути надягнені так, щоб вони закривали ніс і рот. 

Працівників пункту тестування, осіб, 

уповноважених на здійснення спостереження або 

контролю, може бути допущено до пункту 

тестування в разі надягнення ними захисної 

маски. 



08:40 – 09:05 (перша зміна);  

 12:40 – 13:05 (друга зміна) 

• Попросити працівників та осіб, уповноважених на здійснення 

спостереження або контролю, пред’явити документ, що посвідчує особу, у 

розгорнутому вигляді. 

• Здійснити допуск працівників пункту тестування (відповідно до Списку 

працівників, наданого регіональним центром оцінювання якості освіти 

(далі - регіональний центр)), та осіб, які мають право перебувати в пункті 

тестування під час проведення вступного випробування. 

• Контролювати вхід до пункту тестування та здійснювати допуск осіб, які 

мають право перебувати в пункті (під час наради із працівниками пункту 

тестування). 



08:40 – 09:05 (перша зміна);  

 12:40 – 13:05 (друга зміна) 

• Старші інструктори, інструктори, чергові та медичний працівник мають 

пред’явити документ, що посвідчує особу. 

• Громадські спостерігачі пред’являють документ, що посвідчує особу, та 

посвідчення громадського спостерігача, видане УЦОЯО або ОРЦОЯО. 

• Особи, уповноважені на здійснення державного контролю за проведенням 

вступного випробування, пред’являють документи, що посвідчують особу, а 

також службові документи, які надають їм право перебувати в пункті тестування 

під час проведення вступного випробування. 

• Працівники Українського та регіональних центрів мають пред’явити документ, 

що посвідчує особу, та копію наказу про здійснення контролю за проведенням 

вступного випробування. 



08:40 – 09:05 (перша зміна);  

 12:40 – 13:05 (друга зміна) 

Повідомляти відповідального за пункт тестування та 

уповноваженій особі про факти виявлення підвищеної 

температури тіла або наявності ознак респіраторних 

хвороб у залучених працівників та осіб, 

уповноважених на здійснення спостереження або 

контролю, і недопущення персоналу пункту тестування 

до виконання обов’язків 



09:05 – 09:15 (перша зміна);  

 13:05 – 13:15 (друга зміна) 

• Розмістити спільно з черговим Алфавітний 

список вступників у зручному для вільного 

огляду місці. 

• Підготуватися до здійснення допуску до 

пункту тестування вступників 



09:15 – 10:00 (перша зміна);  

 13:15 – 14:00 (друга зміна) 

• Організувати проведення черговим медичним працівником безконтактної 

термометрії та встановлення наявності ознак респіраторних хвороб у вступників. 

• Безконтактну термометрію та оцінювання наявності ознак респіраторних 

хвороб проводити перед перевіркою документів вступників. 

Увага! Якщо вступник, у якого виявлено підвищену температуру тіла, має сумніви щодо 

правильності вимірювання йому температури тіла за допомогою безконтактного засобу 

- медичний працівник має запропонувати йому пройти повторний температурний 

скринінг. 

Повторне вимірювання температури тіла потрібно здійснювати у спеціально 

відведеному місці після завершення допуску інших вступників або іншим медичним 

працівником (за наявності). У разі вимірювання температури тіла контактним 

засобом після кожного використання засобу здійснювати його дезінфекцію. 



09:15 – 10:00 (перша зміна);  

 13:15 – 14:00 (друга зміна) 

• Наголосити вступникам, що захисну маску/респіратор має бути надягнуто так, щоб 

вона закривала ніс і рот. 

Увага! Вступника, який відмовляється надягти захисну маску/респіратор, не допускати 

до пункту тестування. 

Вступників, які прийшли до пункту тестування в респіраторі з клапаном, 

допустити до проходження вступного випробування. 

• Рекомендувати вступникам заходити до пункту тестування по черзі, із дотриманням 

безпечної дистанції. 

Вступник, який прибув до пункту тестування поза проміжком часу, зазначеним у 

запрошенні-перепустці (але не пізніше ніж о 09:50/13:50 (під час проведення єдиного 

вступного іспиту у другу зміну)), може проходити процедуру ідентифікації особи не 

у визначений для нього час. 



09:15 – 10:00 (перша зміна);  

 13:15 – 14:00 (друга зміна) 

• Попросити вступників підготувати  

 документ, що посвідчує особу,  

 Екзаменаційний листок  

 та запрошення-перепустку  

і під час входу до пункту тестування тримати їх так, щоб працівники могли, 

не беручи документів до рук, зіставити зовнішність вступника із 

зовнішністю, зображеною на фотокартці у відповідних документах; 

• Попередити вступників про необхідність відхиляти маску/респіратор для 

ідентифікації особи під час допуску до пункту тестування. 



09:15 – 10:00 (перша зміна);  

 13:15 – 14:00 (друга зміна) 

Організувати та здійснити разом із черговими допуск до пункту тестування вступників 

за наявності в них: 

 Екзаменаційного листка; 

 документа, на підставі якого вступника зареєстровано для участі у ВВ (серія (за 

наявності) та номер якого зазначено в Екзаменаційному листку), або іншого 

документа, що посвідчує особу (у разі якщо документ було визнано недійсним (у 

тому числі у зв’язку із втратою, обміном, скасуванням, закінченням терміну дії)). 

Якщо документ оформлено іноземною мовою - разом із ним вступник має пред 

’явити нотаріально засвідчений переклад українською мовою цього документа; 

 запрошення-перепустки. 



09:15 – 10:00 (перша зміна);  

 13:15 – 14:00 (друга зміна) 

• Під час допуску до пункту тестування необхідно зіставити зовнішність 

вступника із зображенням на фотокартках у документі та Екзаменаційному 

листку. 

Копії Екзаменаційного листка, документа, що посвідчує особу, не дають 

права на допуск вступника до пункту тестування. 

• Проводити перевірку вірогідності цифрового паспорта з використанням мобільного 

додатка Дія під час допуску вступників до пункту тестування (по змозі). 

• Попередити вступників, що використовувати в пункті тестування засоби зв’язку, 

пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації заборонено. 

• Стежити, щоб у вступників захисні маски/респіратори були надягнені так, щоб були 

закриті ніс і рот. 



09:15 – 10:00 (перша зміна);  

 13:15 – 14:00 (друга зміна) 

Отримавши повідомлення від чергового медичного працівника про виявлення у 

вступників температури тіла 37,3 °С і вище або наявності ознак респіраторних 

хвороб: 

• не допускати таких вступників до проходження вступного випробування; 

• повідомляти уповноважену особу про факти виявлення підвищеної температури 

тіла або ознак респіраторних хвороб у вступників; 

• брати участь (разом із уповноваженою особою та черговим медичним працівником) 

в оформленні Відомості обліку вступників, недопущених до проходження вступного 

випробування через підвищену температуру тіла 37,3 °С і вище або наявність ознак 

респіраторної хвороби. 



09:15 – 10:00 (перша зміна);  

 13:15 – 14:00 (друга зміна) 

Вступник, який має певне хронічне захворювання і, як наслідок, постійно 

підвищену температуру тіла або інші симптоми, подібні до ознак 

респіраторного захворювання, мозісе надати медичному працівнику, який 

оглядатиме його біля пункту тестування, медичну довідку, що підтверджує 

цей факт. Такого вступника допустити до проходження вступного 

випробування. 

• Вступників, які прибули пізніше 09:50 (або 13:50 - для учасників єдиного 

вступного іспиту, що проводиться у другу зміну), до пункту тестування не 

допускати.  

• Факт запізнення відповідальний за пункт тестування має зафіксувати в 

Карті спостереження за процедурою проведення вступного випробування 



ПІД ЧАС 

ВИКОНАННЯ 

ВСТУПНИКАМИ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ 



10:00 – 10:20 (перша зміна);  

 14:00– 14:20 (друга зміна) 

Зібрати та передати відповідальному за 

пункт тестування інформацію про кількість 

відсутніх вступників, а також 

невикористовуваних зошитів із завданнями 

екзаменаційної роботи 



10:00 – до завершення ВВ, яке проводиться у першу зміну;  

 14:00– до завершення ВВ, яке проводиться у другу зміну 

• Повідомляти відповідального за пункт тестування про нестандартні 

ситуації, що виникають під час проведення вступного випробування. 

• Супроводжувати громадських спостерігачів та медичного(-их) 

працівника(-ів) до аудиторій. 

• Здійснювати контроль за роботою чергових у пункті тестування. 

• Спільно із працівником поліції охорони здійснювати контроль за 

дотриманням працівниками пункту тестування/вступниками процедури 

проведення/проходження вступного випробування за межами 

аудиторій. 



10:00 – до завершення ВВ, яке проводиться у першу зміну;  

 14:00– до завершення ВВ, яке проводиться у другу зміну 

Помічнику відповідального за пункт тестування під час проведення вступного 

випробування заборонено: 

 користуватися мобільніш телефоном, персональним комп’ютером, іншими 

електронними приладами, друкованими, рукописними та іншими матеріалами, 

крім службової документації пункту тестування; 

 відповідати на запитання вступників щодо змісту завдань екзаменаційної 

роботи (коментувати їх); 

 без поважної причини відволікати вступників від виконання екзаменаційної 

роботи; 

 надавати вступникам будь-які предмети, не передбачені процедурою проведення 

вступного випробування (маркери, папір тощо) 



ПІСЛЯ 

ЗАВЕРШЕННЯ 

ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 



До 180 хв 

• Організувати спільно з черговими допуск до пункту тестування вступників, які 

бажають отримати зошити із завданнями екзаменаційної роботи. 

• Забезпечити спільно з черговими організований вихід вступників із пункту 

тестування. 

• Перевірити з інструкторами стан аудиторій. 

• У разі проведення в одному пункті тестування двох змін ЄВІ пересвідчитися разом 

з інструкторами у відсутності матеріалів ВВ першої зміни: алфавітних та аудиторних 

списків, індивідуальних паперових наліпок, зошитів із завданнями тощо. 

Вхід до пункту тестування має бути зачинений до початку проведення ВВ у другу 

зміну. 

• Зібрати забуті вступниками речі, організувати їх збереження до моменту звернення 

власників. 



До 180 хв 

Якщо представник кур’єрської служби не прибув за контейнером одразу 

після завершення вступного випробування в пункті тестування: 

 помістити контейнер із матеріалами вступного випробування спільно з 

відповідальним за пункт тестування та уповноваженою особою 

Українського центру оцінювання якості освіти до моменту відправлення до 

сховища; 

 опломбувати сховище та здати його під охорону; 

 зробити відповідні записи в Акті № 2 закриття/відкриття сховища для 

зберігання контейнера(-ів) з аудиторними пакетами. 



До 180 хв 

• Передати спільно з відповідальним за пункт тестування 

контейнер із матеріалами вступного випробування 

представнику кур’єрської служби для доставки до пункту 

обробки. 

• Підтвердити неушкодженість контейнера(-ів) та наявність на 

ньому (них) пломбування підписом в Акті № 2 

закриття/відкриття сховища для зберігання контейнера(-ів) з 

аудиторними пакетами. 

• Оформити документи, необхідні для здійснення оплати праці 




