
Запрошення-перепустка № 0074285
для участі у вступних випробуваннях

Шановний вступнику!

Для проходження єдиного вступного іспиту з англійської мови  Ви повинні прибути
1 липня 2020 року (I зміна)  не пізніше 09 год 50 хв (рекомендуємо пройти процедуру допуску з
09:20 до 09:25) до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання: Державний вищий
навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"

Адреса: вулиця Стрітенська, буд. 23, Корабельний район міста, м.Херсон, Херсонська область

Важливо! Для допуску до пункту проведення зовнішнього незалежного
оцінювання Ви маєте пред’явити:

екзаменаційний листок № 0074285;
документ, що посвідчує особу (назва, серія (за наявності) та номер якого вказані в

екзаменаційному листку);
запрошення-перепустку № 0074285.

У разі відсутності екзаменаційного листка та/або документа, на підставі якого
здійснено реєстрацію, або пред’явлення їхніх копій Ви не будете допущені до пункту
проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Увага! Допуск вступників до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання
припиняється за 10 хвилин до початку вступних випробувань. У разі запізнення Ви не зможете
брати участь у вступному випробуванні . Щоб вчасно прибути до пункту проведення
зовнішнього незалежного оцінювання, потрібно заздалегідь визначити маршрути доїзду до
нього.

Пам’ятайте, що в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання необхідно
дотримуватися вимог і норм, передбачених процедурою проведення вступного випробування.

Наголошуємо на тому, що  під час проведення вступного випробування Вам
забороняється мати при собі та/або на робочому місці друковані або рукописні матеріали,
мобільні пристрої, флешки, смарт-годинники, навушники, сім-карти, батареї, зарядні пристрої,
інші пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі
елементи, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв.



Шановний вступнику!
Ви отримали запрошення-перепустку для участі у вступних випробуваннях, дізнались адреси пунктів

проведення зовнішнього незалежного оцінювання, у яких відбуватимуться вступні випробування (далі – пункт
тестування), у яких Ви складатимете вступні випробування, тепер зможете визначити маршрути доїзду до них.

Радимо також ознайомитися з деякими особливостями процедури проведення вступних випробувань у 2020
році, зокрема:

Допуск вступників до пункту тестування розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 хвилин до
початку вступного випробування. Для уникнення скупчень біля входу до пункту тестування рекомендуємо
прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску в проміжок часу, що зазначений у Вашому
запрошенні-перепустці.

Увага! Якщо Ви прибудете до пункту тестування після 09:50 (для участі у єдиному вступному іспиті),
Вас не буде допущено до участі у відповідному вступному випробуванні.

Процедура допуску до пункту тестування передбачає проходження термометрії й ідентифікації вступника.
Ви, як й інші вступники, обов’язково маєте одягнути захисну маску так, щоб були покриті ніс і рот, інакше

Вас не буде допущено до пункту тестування.
Перед входом до пункту тестування медичний працівник виміряє Вам температуру тіла та перевірить

наявність ознак респіраторного захворювання.
Якщо медичний працівник виявить, що у Вас підвищена температура тіла ( 37,3 °C і вище) або нежить,

кашель, Ви не будете допущені до проходження вступного випробування. Однак Ви матимете право пройти
іспит під час додаткової сесії. Для цього потрібно подати протягом 3 календарних днів із дня проведення
основної сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (ураховуючи день
проведення) заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Якщо Ви маєте певне хронічне захворювання і, як наслідок, постійно підвищену температуру або інші
симптоми, подібні до ознак гострого респіраторного захворювання, зверніться до лікаря для отримання довідки,
яка це підтвердить, і покажіть її медичному працівникові, який оглядатиме Вас біля пункту тестування.

Після вимірювання температури Ви маєте пройти процедуру ідентифікації. На вході до пункту тестування
працівник пункту тестування попросить Вас пред’явити документ, що посвідчує особу, Екзаменаційний листок
та запрошення-перепустку для участі у вступних випробуваннях. Вам потрібно буде зняти захисну маску (дещо
спустити за одне вушко), розгорнути документи і тримати їх так, щоб працівник міг порівняти Ваше обличчя з
обличчям на фотокартках у документі та Екзаменаційному листку.

Після проходження процедури ідентифікації одягніть захисну маску. Пам’ятайте, що в пункті тестування
Ви маєте перебувати в захисній масці постійно.

Знайдіть своє прізвище в Алфавітному списку вступників, дізнайтеся номер аудиторії, у якій Ви
проходитимете вступне випробування (якщо цей список розміщений перед входом до пункту тестування, Ви
знатимете її номер ще до початку допуску). Далі прямуйте до аудиторії за вказівниками, дотримуючись правил
соціального дистанціювання.

Перш ніж увійти до аудиторії, радимо відвідати санітарну кімнату і помити руки.
Перед аудиторією повторно пройдіть процедуру ідентифікації (це потрібно для того, щоб інструктори

переконалися, що Ви зайшли до визначеної аудиторії) – приспустіть захисну маску та пред’явіть інструкторові
документ, що посвідчує особу, і Екзаменаційний листок. Інструктор укаже на Ваше робоче місце.

Радимо взяти із собою засоби індивідуального захисту (1–2 захисні маски, дезінфектор для рук). Ви
зможете покласти їх на свій робочий стіл і за потреби скористатися. Не забудьте і про 2–3 ручки з чорнилом
насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки.

Пам’ятайте, що змінювати захисну маску рекомендовано один раз на три години, а також якщо вона
забруднилася чи стала вологою. Використані маски потрібно викинути в спеціально відведене місце.

Просимо дотримуватися правил і рекомендацій, спрямованих на запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби!

Нагадуємо! Протягом часу, відведеного на виконання екзаменаційної роботи, вступникам, і Вам зокрема,
заборонено мати при собі або на своєму робочому місці засоби зв’язку, пристрої зчитування, оброблення,
збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими технічних засобів
та пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою
проведення вступного випробування.

Вступникам, і Вам зокрема, дозволено використовувати вироби медичного призначення, про наявність яких
потрібно повідомити працівників аудиторії до початку виконання екзаменаційної роботи.


