
Стислі правила участі в іспитах екзаменаційної програми САР/CIPA 

Реєстрація: 

- Ваші Екзаменаційні матеріали будуть відправлені тільки в ті екзаменаційні центри, які 
були вказані Вами в реєстраційній картці. 

- Підтвердженням реєстрації на участь в іспитах екзаменаційної програми САР/CIPA 

служить повідомлення /повідомлення, яке розміщується на персональній сторінці 
кандидата. Повідомлення /повідомлення про реєстрацію на іспити поштою кандидатам не 

розсилаються. Вони можуть бути роздруковані кандидатами самостійно з персональних 

сторінок. 

- Реєстрація на іспит проходить з 7:30 до 8:30. 

- Будьте уважні до інформації розміщеної на покажчиках і плакатах. Шлях до місця 

проведення іспиту буде позначений вказівниками. 

- Рекомендується прибути в екзаменаційний центр до 8:00. 

- Під час реєстрації Вам необхідно отримати екзаменаційну картку. 

- Під час реєстрації, протягом іспиту може проходити санкціонована UENet фото- і відео 

зйомка. 

- Вхід зареєстрованих учасників в екзаменаційну кімнату і розміщення за робочими 

місцями - з 8:30 по 8:45. 

Під час іспиту: 

- Після того, як Ви зайшли в екзаменаційну кімнату, Ви не можете залишати її до початку 

іспиту і перші 30 хв. іспиту. 

- Інструктаж і отримання екзаменаційного завдання і робочого зошита / аркуша для 

відповідей - 8:45 - 9.00. 

- Початок іспиту - 9:00. 

- Запізнення на реєстрацію і на сам іспит допускаються (до 9:30), проте кандидати, що 

запізнилися, не допускаються в екзаменаційні приміщення під час інструктажу та під час, 

коли проктори роздають  кандидатам екзаменаційні модулі та робочі зошити (8: 45-9: 00). 

Учасникам, що запізнилися, окремо не зачитується інструкція і не продовжується час 

іспиту навіть в разі, якщо запізнення сталося з поважної причини. 

Від учасників вимагається дотримання Кодексу етики Міжнародної федерації бухгалтерів 

(IFAC) і стандартів професійної поведінки. Передбачається, що учасник фахового іспиту є 

зрілим професіоналом. Однією з умов отримання сертифіката є проходження Кодексу 

етики. 

Наступні предмети повинні постійно перебувати на столі учасника іспиту: 

 Екзаменаційна картка 

 Екзаменаційний буклет / модуль 

 Робочий зошит / аркуш для відповідей 



 Паспорт 

Під час іспиту допускається мати на столі: 

• прості олівці, ручки, гумки, точила для олівців, прозорі лінійки; 

• простий непрограмований калькулятор без звукових сигналів; 

• окуляри (без чохла); 

• годинник (без звукових сигналів); 

• пластикову ID картку 

• друковану літературу по темі (переплетені книги) - на іспиті з відкритою книгою 

(Фінансовий облік -1); в книгах допускаються рукописні нотатки 

Дозволяється мати в кишенях або прозорому пакеті, який необхідно розташувати поруч зі 
столом: 

- засоби особистої гігієни; 

- медичні препарати. 

- гаманець / гаманець; 

- брелок-сигналізація; 

- продукти харчування і воду, упаковані в прозорий пакет. 

Під час іспиту Проктори можуть (мають право) перевіряти книги, документи, 

калькулятори та прозорі поліетиленові пакети. 

Під час іспиту категорично заборонено: 

- вживати їжу в екзаменаційної кімнаті; 

- виносити екзаменаційні матеріали за межі кімнати, в якій проходить іспит; 

- розмовляти, гомоніти або іншим чином відволікати інших кандидатів; 

- давати / передавати книги, навчальні посібники або будь-які інші особисті речі іншим 

кандидатам; 

- вносити в екзаменаційну кімнату будь-які засоби зв'язку, користуватися пристроями зі 
звуковим сигналом; 

- користуватися коректором; 

- користуватися будь-якими додатковими аркушами паперу; 

- порушувати цілісність Робочих зошитів для відповідей і екзаменаційних модулів: 

розшивати перепліт, виривати листи (крім окремо обумовленого випадку з іспитом 

«Фінансовий облік -1») 

Всі інші недозволені предмети неприпустимі для знаходження на робочому місці. Їх не 

слід брати з собою на іспит, якщо ж Ви їх взяли, залиште в спеціально відведеному місці 
екзаменаційного приміщення. 

Слід також врахувати: 



- Одяг, яка може знадобитися під час іспиту (шарф, піджак, светр і т.п.), Вам дозволяється 

розміщувати тільки за собою, на спинці стільця 

- Заборонено класти будь-які недозволені Правилами предмети на стіл, на стілець біля 

себе або під стіл. 

- Учасники, які мають проблеми зі здоров'ям, які приймають лікарські засоби за 

розкладом, повинні попередити про це Прокторів до початку іспитів. 

- Не забувайте відключити звукові або вібро- сигнали у годинниках і інших пристроях до 

входу в екзаменаційну кімнату. Пам'ятайте, входити в екзаменаційну кімнату з будь-

якими 

засобами зв'язку заборонено. 

- Універсальна екзаменаційна мережа і адміністрація організації, в якій розташований 

екзаменаційний центр, не несуть відповідальності за втрату, пошкодження або крадіжку 

особистого майна учасника до, під час або після іспиту. 

- Негайно після оголошення про закінчення іспиту Вам належить припинити виконувати 

екзаменаційну роботу, відкласти ручки / олівці на стіл, закрити екзаменаційний буклет / 

модуль і робочий зошит і, не піднімаючись, очікувати поки до Вас підійде Проктор для 

прийому у Вас екзаменаційних матеріалів. 

- Після здачі екзаменаційних матеріалів, Вам необхідно заповнити анкету та здати її 
Проктору. Велика частина питань стосується конкретного іспиту, і якщо Ви здаєте 

кілька іспитів в поточній сесії, Вам необхідно буде заповнювати анкету по закінченні 
кожного іспиту. 

- Після заповнення анкети підійміть руку, і до Вас підійде  Проктор і прийме анкету. Іспит 

вважається завершеним після того, як будуть зібрані, перераховані і упаковані в 

спеціальну упаковку всі екзаменаційні роботи, і старший Проктор дозволить залишити 

кімнату. 

У разі порушень учасником Правил: 

• учасник, без обговорення, відсторонюється від участі в іспиті, оформляється Протокол 

порушення, екзаменаційна робота такого учасника не підлягає оцінці, а іспит не 

зараховується. Рішення, прийняте Проктором в такій ситуації, є остаточним і оскарженню 

не підлягає. 

Якщо у Вас виникнуть зауваження / коментарі / скарги по організації іспитів, відмітьте ці 
зауваження в анкеті і, при бажанні, надішліть додатково  на електрону адресу 

exams@capcipa.biz 

Результати іспитів: 

Результати іспитів будуть повідомлені Вам не пізніше, ніж через 10 тижнів від дня 

останнього іспиту цієї сесії. Офіційні листи з результатами іспитів будуть розміщені для 

самостійного роздрукування учасниками на персональні сторінки веб-сайту 

www.сарcipa.ua. 


