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Це Положення регламентує вимоги щодо розгляду апеляцій вступників за 
результатами вступних випробувань при вступі на навчання до Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця в 2022 році.

Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 
Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2022 році, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 
року № 1098, Правил прийому до Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця в 2022 році, ухвалених рішенням вченої 
ради університету від 22.12.2021р. (протокол №10) та введених в дію наказом 
ректора №260 від 22.12.2021р. та Положення про приймальну комісію, 
ухваленого рішенням вченої ради університету від 22.12.2021р. (протокол №10) 
та введеного в дію наказом ректора №264 від 23.12.2021р.

1. Загальні положення
1.1. Апеляційна комісія створюється для вирішення спірних питань і 

розгляду апеляцій вступників за результатами вступних випробувань при вступі 
на навчання для здобуття вищої освіти до Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця в 2022 році.

1.2. Апеляційна комісія є функціональним підрозділом приймальної 
комісії, яка працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості.

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

1.4. Розгляд апеляції проводиться з метою виявлення об’єктивності 
виставленої оцінки, а не перескладання вступного випробування.

1.5. Контроль за роботою апеляційної комісії здійснює приймальна комісія, 
яка розглядає та затверджує на своїх засіданнях звіти та рішення апеляційної 
комісії.

2. Склад апеляційної комісії

2.1. Склад апеляційної комісії затверджується наказом ректора 
університету на період проведення вступних випробувань.

2.2. До складу апеляційної комісії входять:
- голова апеляційної комісії;
- члени апеляційної комісії.
2.3. Головою апеляційної комісії призначається один із проректорів 

університету, який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій.
2.4. Склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково- 

педагогічних (педагогічних) працівників університету і наукових установ 
України та вчителів системи загальної середньої освіти м. Харкова та 
Харківської області, які не є в університеті членами предметних 
екзаменаційних комісій при прийомі на навчання на основі повної загальної 
середньої освіти та фахових атестаційних комісій при прийомі на навчання на
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основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого 
спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітніх ступенів бакалавра, 
спеціаліста, магістра.

2.5. До роботи в складі апеляційної комісії не дозволяється залучати осіб, 
діти яких вступають на навчання до університету в поточному році.

2.6. Термін повноважень роботи апеляційної комісії становить один рік.

3. Порядок подання апеляцій вступниками

3.1. Апеляційна заява подається до приймальної комісії особисто 
вступником у вигляді заяви на ім’я голови приймальної комісії тільки в 
письмовій формі.

У заяві вказується прізвище, ім’я та по батькові вступника, назва предмету, 
з якого проводитиметься апеляція та суть спірного питання.

3.2. Апеляційні заяви від інших осіб, у тому числі родичів вступників, не 
приймаються і не розглядаються.

3.3. Апеляційні заяви, подані не в установлені терміни, до розгляду не 
приймаються.

3.4. Апеляції з питань відсторонення вступника від випробування комісією 
не розглядаються.

3.5. Апеляційна заява реєструється в «Журналі реєстрації апеляційних 
заяв».

3.6. Апеляція за вступними випробуваннями, які проводяться в усній 
формі, подається в день складання випробування, після оголошення оцінки.

3.7. Апеляція за письмовими вступними випробуваннями подається не 
пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

3.8. Під час подання апеляції вступнику в усній формі повідомляється дата, 
час і місце розгляду апеляційної заяви.

3.9. Порядок подання й розгляду апеляції доводиться до відома вступників 
не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

4. Порядок розгляду апеляцій

4.1. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії, як правило, у 
присутності вступника не пізніше наступного робочого дня після її подання.

4.2. Вступник, який подав апеляцію, повинен мати при собі документ, що 
засвідчує його особу.

4.3. З неповнолітнім вступником (до 18 років) має право бути присутнім 
один із батьків або його законний представник. В інших випадках присутність 
на засіданні апеляційної комісії осіб, запрошених вступником, не допускається.

4.4. Апеляції на оцінки результатів вступних випробувань попередньо 
розглядаються не менш, як двома членами апеляційної комісії.



4.5. Вступник ознайомлюється зі своєю перевіреною роботою та отримує 
пояснення щодо помилок і зауважень. Спірні питання, які виникли у вступника, 
обговорюються членами апеляційної комісії в його присутності.

4.6. На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голови 
відповідних атестаційних та предметних екзаменаційних комісій та їх члени в 
ролі експертів. Вони мають право давати обґрунтовані пояснення вступнику та 
членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених оцінок за 
затвердженими критеріями.

4.7. Додаткове опитування вступників під час розгляду апеляцій не 
допускається.

4.8. Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією 
одного з трьох рішень:

- «оцінювання вступного випробування відповідає рівню і якості виконаної 
роботи та не змінюється»;

- «оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості
виконаної роботи та збільшується до __ балів (виставляється нова оцінка
відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступного 
випробування»;

- «оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості
виконаної роботи та зменшується до __ балів (виставляється нова оцінка
відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступного 
випробування»

4.9. Після закінчення засідання апеляційної комісії виноситься рішення та 
складається протокол, який підписуються всіма членами апеляційної комісії, 
які брали участь у засіданні.

4.10. Факт ознайомлення з рішенням апеляційної комісії вступник 
підтверджує власним підписом.

4.11. Якщо в результаті апеляції апеляційна комісія приймає рішення про 
зміну результатів вступного випробування, нова оцінка знань вступника 
виставляється цифрою та прописом в екзаменаційну роботу вступника й 
підписується головою апеляційної комісії.

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

4.13. Рішення апеляційної комісії розглядається на засіданні приймальної 
комісії. У разі потреби вступник, експерти (екзаменатори) та члени апеляційної 
комісії можуть бути запрошені на засідання приймальної комісії. Остаточна 
оцінка затверджується рішенням приймальної комісії.

4.14. Протоколи засідань апеляційної комісії зберігаються в справах 
приймальної комісії поточного року.

Відповідальний секретар 
приймальної комісії


