
 

 

 

 
 

 



ПОЛОЖЕННЯ 

про апеляційну комісію у Криворізькому національному університеті 

 

1. Предметом апеляції є:  

1.1. порушення процедури проведення вступного випробування, що може вплинути на 

об’єктивність результатів вступного випробування;  

1.2. результати вступних випробувань.  

 2. Розгляд апеляційних заяв щодо результатів вступних випробувань здійснює апеляційна 

(регламентна) комісія.  

 3. Апеляційна комісія Криворізького національного університету (далі – Університет) 

створюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про приймальну 

комісію Криворізького національного університету (наказ №43 від 30.01.2019 р.). 

 4. Головою апеляційної комісії наказом ректора призначається один із проректорів.  

 5. Склад апеляційної комісії формується з провідних науково-педагогічних працівників, які 

не є членами предметних, фахових атестаційних комісій Університету.  

 Структура апеляційної комісії включає підрозділи для розгляду апеляційних заяв 

вступників на навчання за різними освітньо-кваліфікаційними програмами.  

 6. Організація роботи апеляційної комісії. 

 6.1. Апеляційна заява подається особисто вступником у письмовій формі на ім’я голови 

апеляційної комісії. У ній чітко викладається суть скарги.  

 6.2. Прийом заяв вступників до апеляційної комісії здійснюється за результатами вступних 

випробувань після оголошення оцінки до 12 години наступного дня. 

 6.3. Заяви на апеляцію, подані в неустановлені терміни, до розгляду не приймаються. 

 6.4. Апеляційна заява реєструється та передається голові апеляційної комісії.  

 6.5. Апеляційна комісія починає роботу після закінчення прийому заяв вступників на 

апеляцію. 

 6.6. Екзаменаційна робота розглядається на засіданні апеляційної комісії у присутності 

вступника. У разі відсутності вступника на засідання апеляційної комісії екзаменаційна робота не 

розглядається. Відсутність вступника на засіданні апеляційної комісії не може бути підставою для 

перенесення її розгляду. 

 6.7. На засідання апеляційної комісії запрошується лише вступник. Особи, які 

супроводжують вступника, на це засідання не допускаються. 

 6.8. Засідання апеляційної комісії з розгляду заяви вступника відбувається один раз. 

 6.9. Додаткове опитування вступників членами апеляційної комісії під час проведення 

апеляції не допускається. 

 6.10. За результатами розгляду апеляційної заяви складається протокол. Протокол розгляду 

апеляційної заяви підписують вступник, члени апеляційної комісії, голова апеляційної комісії. 

Після закінчення роботи апеляційної комісії голова комісії складає підсумкову відомість. 

 6.11. Після закінчення роботи апеляційної комісії голова комісії передає відповідальному 

секретареві заяви, екзаменаційні роботи, протоколи та підсумкову відомість. 

 7. Розгляд апеляційних заяв щодо порушень процедури проведення єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови здійснює регламентна комісія. 

 8. Розгляд апеляційних заяв щодо результатів єдиного вступного іспиту здійснює 

апеляційна комісія. 

9. Подати апеляційну заяву щодо порушень процедури проведення єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови можна в день проведення вступного випробування в пункті тестування. 

Розгляд цих заяв здійснюється протягом 3 робочих днів із дня проведення вступного 

випробування.  



За результатами розгляду заяв щодо порушення процедури проведення вступного 

випробування регламентна комісія приймає одне з таких рішень:  

9.1. відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з непідтвердженням факту порушення 

процедури проведення вступного випробування;  

9.2. відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з тим, що виявлене порушення процедури 

проведення вступного випробування не впливає на об’єктивність результату іспиту;  

9.3. вважати виявлене порушення процедури проведення вступного випробування таким, 

що впливає на об’єктивність результату іспиту. У разі прийняття такого рішення регламентна 

комісія також приймає рішення:  

‒ подати клопотання до апеляційної комісії про анулювання результату вступного 

випробування через допущення стосовно особи порушення процедури проведення вступних 

випробувань;  

‒ допустити особу до проходження вступного випробування під час другої сесії за умови 

задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання результатів вступного 

випробування.  

Рішення про відмову за результатами розгляду заяви щодо порушення процедури 

вступного випробування (у вигляді витягу з протоколу засідання регламентної комісії) 

надсилається заявнику наступного робочого дня після його прийняття.  

Клопотання про анулювання результату вступного випробування через допущення 

стосовно особи порушення процедури проведення вступних випробувань надсилається до 

апеляційної комісії наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.  

Регіональний центр інформує учасника про прийняте апеляційною комісією рішення не 

пізніше наступного робочого дня після його отримання.  

10. У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови вступник має право протягом 3 календарних днів із дня 

офіційного оголошення результатів (у тому числі в день оголошення) подати апеляційну заяву 

щодо результатів вступного випробування до Українського центру. У разі подання апеляційної 

заяви щодо результату вступного випробування за допомогою поштового зв’язку дата подання 

визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. Якщо апеляційну заяву 

щодо результату вступного випробування надіслано у сканованому вигляді електронною поштою, 

датою її подання вважається дата відправлення вхідного листа, що зафіксована в електронній 

скриньці Українського центру.  

В апеляційній заяві щодо результату вступного випробування мають бути зазначені:  

- прізвище, ім’я, по батькові вступника;  

- номер екзаменаційного листка;  

- назва вступного випробування (єдиний вступний іспит з іноземної мови); 

- номер контактного телефону;  

- адреса, за якою може надсилатися офіційна кореспонденція;  

- дата подання апеляційної заяви щодо результатів вступного випробування.  

В апеляційній заяві щодо результату вступного випробування має бути зазначено бажання 

вступника щодо повторного визначення результату за виконання завдань єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови, що засвідчується його підписом.  

11. Розгляд апеляційних заяв щодо результату вступного випробування здійснюється 

апеляційною комісією протягом 3 робочих днів із моменту їх отримання.  

12. Під час розгляду апеляційної заяви щодо результату вступного випробування до уваги не 

беруться записи, зроблені вступником в зошиті із завданнями.  

13. При розгляді апеляційних заяв щодо результату здійснюється технічна перевірка 

виконання завдань для встановлення правильності визначення результату вступного  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


