
Харківського 

1. Загальні положення
1.1. Дане положення розроблене на підставі «Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і 
науки України № 1378 від 13 жовтня 2017 року.

1.2. Апеляційна комісія створюється для вирішення спірних питань і 
розгляду апеляцій вступників.

1.3. Апеляція -  це аргументована письмова заява абітурієнта або про 
порушення процедури вступних випробувань, що призвело до зниження оцінки, 
або про помилкову, за його думкою, оцінку, яка виставлена на вступних 
випробуваннях.

1.4. Розгляд апеляції не є переекзаменовкою, під час розгляду апеляцій 
перевіряється тільки правильність виставлення оцінки за відповідь або письмову 
роботу абітурієнта.

2. Формування апеляційної комісії
2.1. Апеляційна комісія створюється наказом ректора університету на 

період проведення вступних випробувань.
2.2. Головою апеляційної комісії призначається один із проректорів 

університету, який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій.
При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти склад 

апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників університету та вчителів системи загальної середньої 
освіти м. Харкова та Харківської області, які не є членами предметної 
екзаменаційної комісії в університеті.

При прийомі на навчання на основі раніше здобутих освітніх ступенів 
(освітньо-кваліфікаційних рівнів) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста 
склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників університету і наукових установ України.
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3. Порядок подачі апеляцій
3.1. Заява про апеляцію за вступними випробуваннями, які проводяться в 

усній формі подається в день здачі випробування, після оголошення оцінки.



3.2. Заява про апеляцію за письмовими вступними випробуваннями 
(тестуванням) подається не пізніше наступного робочого дня після оголошення 
оцінки.

3.3. Абітурієнт особисто пише заяву на апеляцію на ім'я відповідального 
секретаря приймальної комісії. Заяви від родичів абітурієнтів та інших осіб не 
розглядаються.

4. Порядок розгляду апеляцій
4.1. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше 

наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності абітурієнта.
4.2. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не 

допускається.
4.3. Абітурієнт, який претендує на перегляд оцінки, отриманої при 

випробуванні, повинен мати при собі документ, що засвідчує його особистість.
4.4. З неповнолітнім абітурієнтом (до 18 років) має право бути присутнім 

один із батьків або його законний представник. В інших випадках присутність на 
апеляції осіб, запрошених абітурієнтом, не допускається.

4.5. Після розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії про 
оцінку з екзаменаційної роботи. Результати розгляду оформляються протоколом.

4.6. Згідно протоколу рішення апеляційної комісії відповідні зміни оцінки 
вносяться в екзаменаційну роботу абітурієнта та в аркуш результатів вступних 
випробувань.

4.7. Результати голосування членів апеляційної комісії є остаточними та 
перегляду не підлягають.

4.8. Оформлене протоколом рішення апеляційної комісії доводять до 
відома абітурієнта.

4.9. Результати засідання апеляційної комісії розглядаються на засіданні 
приймальної комісії. У разі потреби абітурієнт, експерти (екзаменатори) та члени 
апеляційної комісії можуть бути запрошені на засідання приймальної комісії. 
Остаточна оцінка затверджується рішенням приймальної комісії.

4.10. Апеляції з питань вилучення з випробування не розглядаються.
4.11. Порядок подання і розгляду апеляції доводиться до відома 

абітурієнтів не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

Затверджено
на засіданні приймальної комісії 
протокол № 1 від 10.01.2018 р.

Відповідальний секретар 
приймальної комісії


