
Інструкція з організації та проведення атестації 

здобувачів в умовах обмежувальних заходів 

!Забороняється: 

 участь у заходах осіб, що мають ознаки респіраторних захворювань, 

підвищену температуру; 

 пронесення та споживання їжі в аудиторії (крім питної води в 

індивідуальному упакуванні) 

! Загальні вимоги протиепідемічного захисту:  

 всі учасники  повинні перебувати в засобах індивідуального захисту 

(маски/респіратори тощо), мати особисті дезінфікуючі засоби; 

 в приміщеннях  одночасно можуть знаходитись не більше 10 осіб   з 

дотриманням дистанції не менше 1,2 метри; 

 мінімізація контактів між учасниками. 

 

Декан організовує: 

підготовку списків студентів з розподілом відповідно до передбачених 

розкладом аудиторій  - з  урахуванням можливості перебування одночасно не 

більше 10 осіб, в тому числі членів комісії; 

проведення інструктажів з членами комісій (з числа співробітників КНТЕУ), 

секретарями щодо необхідності дотримання протиепідемічних заходів, 

соціальної дистанції та мінімізації безпосередніх контактів між учасниками 

атестаційних заходів у процесі їх проведення; 

підготовку аудиторій для забезпечення мінімального контакту учасників під 

час атестаційних заходів; 

контроль за дотриманням протиепідемічних заходів під час проведення 

атестаційних заходів. 

Завідувач кафедри: 

проводить інструктаж членів екзаменаційної комісії, запрошених для 

проведення атестації, щодо специфіки проведення атестації здобувачів  в 

умовах обмежувальних заходів; 



організовує  розміщення під час проведення атестаційних заходів в одному 

приміщенні не  більше 10 осіб; 

резервує за необхідності (узгоджено з навчальним відділом) додаткову (крім 

передбаченої розкладом) аудиторію для розміщення здобувачів  (не більше 10) 

перед та під час проведення атестаційного заходу;  

з метою мінімізації контактів присутніх між собою забезпечує  розміщення 

(розсадку) в аудиторії  членів комісії та здобувачів на відстані не менше 1,2 м, 

для чого організовує заздалегідь маркування парт (столів) відповідними 

позначками (без пошкодження майна!); 

уповноважує секретаря екзаменаційної комісії  до початку та періодично  

(щогодини) під час заходу провітрювати приміщання та обробляти технічні 

засоби, що використовуються. 

! Учасники атестаційних заходів (студенти, члени екзаменаційної комісії, 

інші) повинні: 

 знаходитись в засобах індивідуального захисту (маски/респіратори тощо) 

та мати індивідуальний дезінфікуючий засіб для обробки рук; 

дотримуватись етикету кашлю та чхання (в серветку або в згін ліктя) 

 

 

 

 


