
 
 



 
I. ПОРЯДОК  ПОДАННЯ АПЕЛЯЦІЙ ВСТУПНИКАМИ 
2.1. Для розгляду апеляції вступника щодо результатів вступного випробування та 
вирішення спірних питань йому необхідно подати особисто заповнену заяву на ім’я 
Голови приймальної комісії. 
2.2. У заяві зазначається прізвище, ім’я та по батькові, номер екзаменаційного листа 
(посвідчення), назва предмету, з якого проводитиметься апеляція, та суть спірного 
питання. 
2.3. Апеляційна заява приймається від вступника, як правило, в день оголошення ре-
зультатів вступних випробувань, але не пізніше ніж наступного дня після їх оголо-
шення та реєструється в спеціальному журналі відповідальним секретарем прийма-
льної комісії. 
2.4. У випадках, коли вступник у зазначені терміни не звернувся із апеляцією до 
Приймальної комісії Університету, виставлена оцінка вважається остаточною.  
2.5. Апеляційною комісією не розглядаються апеляції з питань відсторонення всту-
пника від участі у вступних випробуваннях у випадках порушення ним порядку уча-
сті у вступних випробуваннях. 
ІІІ.   ПОРЯДОК РОБОТИ АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 
3.1. Апеляція вступника розглядається, як правило, в його присутності на засіданні 
апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання. Присут-
ність батьків вступника під час розгляду апеляції не забороняється. Присутність  
сторонніх осіб на засіданні апеляційної комісії можлива лише з дозволу Голови 
приймальної комісії Університету. 
3.2. Під час апеляції ідентифікуються: 
 титульна сторінка і письмова екзаменаційна робота з відповіддю вступника; 
 апеляційна заява. 

Якщо вступне випробування проводилося за тестовими технологіями, то  ідентифі-
кується лист відповідей. 
3.3. Під час апеляції розглядаються лише відповіді (лист відповідей) та апеляційна 
заява, у якій зазначені спірні питання. 
3.4. Спірні питання, які виникли у вступника, обговорюються членами апеляційної 
комісії у його присутності. 
3.5. Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції, не допускається. За ре-
зультатами апеляції оцінка вступника не може бути зменшена, а лише збільшена або 
залишена без змін. 
3.6. Рішення апеляційної комісії підтверджується підписами її членів в журналі ре-
єстрації заяв, поданих для розгляду апеляцій, та апеляційній відомості. Факт озна-
йомлення з рішенням апеляційної комісії вступник підтверджує своїм підписом. 
3.7. Рішення апеляційної комісії набирає чинності після затвердження його Прийма-
льною комісією університету. 
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