
Права та обов’язки учасників атестації 

Учасник атестації має право на: 

1) доступ до інформації про:  

 строки та порядок проведення атестації;  

 час і місце проведення атестації; 

 порядок визначення, спосіб та час оголошення результатів атестації; 

2) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, 

відповідальних за організацію та проведення атестації; 

3) ознайомлення із своєю роботою, виконаною у письмовій формі під 

час проходження атестації; отримання після оголошення результатів 

атестації у письмовій формі засвідченої копії такої роботи. 

Учасник атестації зобов’язаний: 

1) ознайомитися з порядком проведення атестації, дотримуватися його; 

2) своєчасно прибути до визначеного місця проведення атестації з 

документом, що посвідчує його особу та підтверджує громадянство України; 

3) ввічливо ставитися до інших учасників атестації; 

4) виконувати вказівки та вимоги голови, членів та секретаря 

атестаційної комісії щодо процедури проходження атестації; 

5) після закінчення часу, відведеного для виконання завдань 

у  письмовій формі, повернути матеріали атестації; 

6) виконувати завдання у письмовій формі на робочому місці, 

визначеному атестаційною комісією; 

7) виконувати та оформляти завдання у письмовій формі згідно з 

вимогами, зазначеними в зошиті із завданнями. 

Учаснику  атестації забороняється: 

1) мати при собі або на робочому місці, визначеному атестаційною 

комісією, протягом часу, відведеного для виконання завдань у письмовій та 

усній формі, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та 

відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути 

складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, 

друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не 

передбачені цим Порядком (крім випадків, коли використання додаткових 

електронних приладів становить розумне пристосування для особи, яка має 

інвалідність); 

2) протягом часу, відведеного для виконання завдань у письмовій 

та  усній формі: 



 заважати іншим учасникам атестації виконувати завдання; 

 спілкуватися у будь-якій формі з іншим учасником атестації під 

час виконання завдань; 

 списувати відповіді на завдання в іншого учасника атестації; 

 виносити за межі аудиторії зошити із завданнями, їх окремі 

аркуші, бланки відповідей; 

3) псувати майно уповноваженого вищого навчального закладу, в 

приміщенні якого проводиться атестація, чи майно осіб, які проходять 

атестацію. 

     У разі порушення однієї або кількох вимог учасник атестації 

відсторонюється від подальшого проходження атестації, про що складається 

відповідний акт, який підписується присутніми членами атестаційної комісії. 

     Якщо учасник атестації працює або навчається в уповноваженому вищому 

навчальному закладі, яким утворена атестаційна комісія, він проходить 

атестацію в іншому уповноваженому вищому навчальному закладі. 

 


