Інформація для слухачів
щодо проведення 28 березня 2019 року підсумкового контролю
результатів успішності виконання ІV блоку “Кримінальне судочинство
та судочинство у справах про адміністративні правопорушення”
Прибуття слухачів до аудиторій з 9.30 до 9.45 год.
Вхід до електронної системи з 9.45 до 10.00 год.
Проведення підсумкового контролю з 10.00 до 14.00 год.
Правила проведення підсумкового контролю
1. Під час виконання практичного завдання (кейсу) слухачі мають
право користуватись наданим доступом до електронної версії виключно
офіційних текстів нормативно–правових актів або власними джерелами
нормативно–правових актів на друкованих паперових носіях.
2. У ході проведення підсумкового контролю слухачам забороняється:
- користуватися соціальними мережами, будь–якими засобами запису,
відтворення та прийому–передачі інформації, зокрема, мобільними
телефонами та іншими електронними пристроями, реєстрами, крім
комп’ютера, за допомогою якого здійснюється виконання завдання
- використовувати будь–які джерела інформації, крім передбачених у
пункті 1
- спілкуватися з іншими слухачами
- отримувати інформацію від інших слухачів чи передавати будь–яку
інформацію іншим слухачам
- виконувати завдання за іншого слухача
- залишати аудиторію або приміщення для проведення контрольного
заходу без відповідного дозволу
- порушувати дисципліну та загальноприйняті правила поведінки
- заносити до місця проведення контрольного заходу небезпечні
предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю чи здоров’ю
учасників контрольного заходу, перешкоджати процесу його проведення.
У разі порушення слухачем правил проведення підсумкового контролю,
складається акт реєстрації порушення, за результатами розгляду якого
експертною комісією може бути прийнято рішення про анулювання або
зменшення кількості балів за виконане завдання.
При анулюванні балів за виконане завдання слухач буде вважатися
таким, що не пройшов підсумковий контроль з цього блоку.

3. Приймання виконаного слухачами завдання підсумкового
контролю завершується о 14.00 год. автоматизованою системою.
Зважаючи на це, виконання завдання необхідно завершити та здати до
14.00 год., оскільки продовження часу на передачу виконаного завдання
не передбачено Положенням про порядок визначення успішності
виконання Програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді.
4. Слухач, який спізнився на підсумковий контроль, може бути
допущений до виконання завдання в межах часу, що залишився, з дозволу
осіб, на яких покладено контроль за проведенням підсумкового контролю
ІV блоку Програми (Мазурок В. А., Костенко А. В., Гашицький О. В.,
Шамрай О. В., Шаповалова О. А.).
Додатковий час у такому випадку не надається, про що слухачу
повідомляється в ході допуску до виконання завдання підсумкового
контролю.
4. Ознайомлення слухачів із результатами підсумкового контролю
IV блоку розпочнеться після завершення перевірки виконаних завдань
членами експертної групи, про що буде окремо оголошено.

