
  

Сумська  обласна  державна  адміністрація 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

НАКАЗ 
 

22.06.2021                                                       м. Суми                                                   № 340-ОД 
                                       73 мм 

Про проведення вступних 

випробувань для вступу на 

другий (магістерський) рівень 

вищої освіти  

 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 26.11.2020 

№ 1468 «Про підготовку до проведення в 2021 році вступних випробувань, що 

проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів 

здійснення зовнішнього незалежного оцінювання», постанови Головного 

державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 24 «Про 

затвердження рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при 

проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту 

та єдиного фахового вступного випробування в період карантину в зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», з метою забезпечення 

ефективного функціонування пунктів проведення вступних випробувань у 

Сумській області   

НАКАЗУЮ: 

1. Провести єдиний вступний іспит 30 червня 2021 року, єдине фахове 

вступне випробування 02 липня 2021 року.  

2. Затвердити мережу пунктів проведення єдиного вступного іспиту, 

єдиного фахового вступного випробування (додається). 

3. Затвердити список педагогічних працівників, залучених до проведення 

єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування у         

2021 році (додається). 

4. Затвердити список медичних працівників, залучених до проведення 

єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування у         

2021 році (додається). 

5. Сумському державному університету (Карпуша В.Д.), Сумському 

державному педагогічному університету імені А.С. Макаренка (Лянной Ю.О.), 

Сумському національному аграрному університету (Ладика В.І.):  

1) Організувати роботу пунктів проведення єдиного вступного іспиту та 

єдиного фахового вступного випробування відповідно до вимог чинного 

законодавства.  

2) Внести необхідні зміни до режиму роботи закладів освіти, на базі яких 

організовано пункти тестування, та забезпечити обмежений доступ до 

приміщень пунктів тестування.  

3) Забезпечити чергування медичних працівників та надання першої 

медичної допомоги учасникам, персоналу пунктів тестування. 

4) Організувати проходження єдиного вступного іспиту та єдиного 

фахового вступного випробування особами з особливими освітніми потребами. 
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5) Забезпечити проведення підготовчих протиепідемічних заходів, 

зокрема: 

визначення маршрутів учасників з метою забезпечення найменшого 

контакту між групами; 

складання графіка, за яким відбуватиметься допуск учасників у будівлю, 

де будуть проводитись вступні випробування. Графік допуску повинен 

враховувати час, необхідний для проведення термометрії, антисептичної 

обробки рук, часу розміщення учасників для запобігання скупчення; 

визначення місця розсадки учасників, з дотриманням їх дистанціювання 

не менш ніж 1,2 метра один від одного в усіх напрямках (з обох боків поруч, 

попереду та позаду); 

розміщення інформації (плакати/банери) про необхідність дотримання 

респіраторної гігієни та етикету кашлю; 

визначення осіб, які будуть здійснювати контроль за проведенням 

температурного скринінгу, обробки рук антисептиками та за використанням 

учасникам засобів індивідуального захисту (захисні маски, у т.ч. виготовлені 

самостійно). 

6) Вжити заходів щодо: 

заборони допуску до будівлі, у якій організовано вступні випробування, 

супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з обмеженими 

можливостями;  

організації на виході до будівлі, у якій організовано вступні 

випробування, місця для обробки рук антисептиками спиртовмісними з 

концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілових спиртів 

та понад 70% для етилових спиртів;  

забезпечення санітарних кімнат необхідною кількістю рідкого мила, 

антисептиків та паперових рушників. Використання багаторазових рушників 

забороняється; 

проведення очищення і дезінфекції поверхонь (у тому числі дверних 

ручок, столів, місць для сидіння) та провітрювання приміщень після вступних 

випробувань; 

провітрювання аудиторії, у якій проводяться вступні випробування (перед 

і після його проведенням провітрювати не менше 30 хв). Під час вступних 

випробувань, за сприятливих погодних умов, відкривати вікна при зачинених 

вхідних дверях; 

розміщення на виході із закладу контейнеру/урни з кришкою для 

використаних масок із чіткою яскравою відміткою «ВИКОРИСТАНІ МАСКИ». 

6. Комунальному закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (Нікітін Ю.О.), управлінню освіти і науки Сумської міської 

ради (Данильченко А.М.), Сумському державному університету (Карпуша В.Д.), 

Сумському національному аграрному університету (Ладика В.І.), Сумському 

державному педагогічному університету імені А.С. Макаренка (Лянной Ю.О.), 

комунальному закладу Сумської обласної ради «Сумський фаховий медичний 

коледж» (Кононов О.В.), Сумському будівельному коледжу (Гриценко В.П.), 

державному навчальному закладу «Сумський хіміко-технологічний центр 

професійно-технічної освіти» (Мірошниченко Г.В.), управлінням освіти, 
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культури, молоді та спорту Степанівської селищної ради Сумського району 

(Кощій А.С.), Садівської сільської ради Сумського району (Шинкаренко Н.В.), 

управлінню освіти, культури, туризму, молоді та спорту Юнаківської сільської 

ради Сумського району (Кандиба І.М.), відділам освіти, молоді та спорту 

Бездрицької сільської ради Сумського району (Дудченко Н.М.), відділу освіти, 

культури, молоді та спорту  Верхньосироватської сільської ради Сумського 

району (Кулак Н.І.), відділу освіти Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району (Шафоростова А.І.) забезпечити звільнення від посадових 

обов’язків за основним місцем роботи працівників, залучених до проведення 

єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, під час 

виконання обов’язків за договорами про надання послуг, що укладені з 

Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти, відповідно до 

чинного законодавства.  

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор  Вікторія ГРОБОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Юрій ХАРЛАМОВ   - заступник директора Департаменту – 

начальник управління професійної, 

вищої освіти, наукової роботи та 

ресурсного забезпечення  

 

       Оксана ФЕДЧЕНКО 

 

 - головний спеціаліст-юрисконсульт 

 

 

 

 

Олена Остапенко  


