Додаток 14
до Правил прийому на навчання
до ДВНЗ ПДАБА в 2017році

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ ДВНЗ ПДАБА

1. Положення про апеляційну комісію складено на основі Умов
прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
затверджено Наказ Міністерства освіти і науки України 13 жовтня 2016 року №
1236 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за
№ 1515/29645 та Положенням про приймальну комісію ДВНЗ ПДАБА,
затверджених Вченою радою ДВНЗ ПДАБА 08 грудня 2016 року.
2.Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою
апеляційної комісії призначається один із проректорів ДВНЗ ПДАБА, який не є
членом предметних або фахових атестаційних комісій.
3. При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти склад
апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних
(педагогічних) працівників ДВНЗ ПДАБА, які не є членами предметної
екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід ДВНЗ ПДАБА.
4.При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступеня бакалавра,
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста склад апеляційної комісії
формується з числа провідних науково-педагогічних працівників вищих
навчальних закладів і наукових установ України.
5. Вступник подає заяву на ім’я відповідального секретаря приймальної комісії
з проханням ознайомитись з листком відповіді (додаток 1 цього Положення).
6. Після ознайомлення з роботою вступник пише на своїй заяві (щодо
ознайомлення з роботою) про відсутність претензій до предметної
екзаменаційної комісії.
7. У разі незадоволення після ознайомлення з екзаменаційною роботою
роз’ясненням екзаменаційної оцінки вступник має право написати апеляцію
(додаток 2 цього Положення). Апеляція на виставлену оцінку повинна бути
обґрунтованою і подаватися у день ознайомлення з роботою.
8. Вступник має право подати письмову апеляційну заяву на ім’я Голови
Приймальної комісії ДВНЗ ПДАБА. У заяві вказується прізвище, ім’я та по

батькові вступника, номер екзаменаційного листа, напрям підготовки, назва
предмета, з якого буде проведена апеляція .
9. Апеляційні заяви повинні подаватись до Приймальної комісії ДВНЗ ПДАБА
особисто вступником в день оголошення оцінок випробування, але не пізніше
наступного робочого дня після їх оголошення (не пізніше ніж за добу до
оголошення списку вступників, рекомендованих до зарахування).
10. Апеляційні заяви на оцінку роботи вступника від інших осіб, в тому числі
родичів вступника, не приймаються.
11. Вступник, який заявляє апеляцію, повинен пред’явити документ, що
посвідчує його особу.
12. Апеляції на оцінки результатів вступних випробувань попередньо
розглядаються не менш, як двома членами апеляційної комісії. Наслідки
розгляду оголошуються тільки в присутності вступника на засіданні
апеляційної комісії.
13. На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голови відповідних
фахової атестаційної та предметної екзаменаційної комісій та (або) їх
заступники в якості експертів. Вони мають право давати обґрунтовані
пояснення вступнику та членам апеляційної комісії щодо відповідності
виставлених балів оцінок затвердженим критеріям.
14. Вступник запрошується на засідання апеляційної комісії особисто.
Присутність батьків вступника під час розгляду апеляції не забороняється.
15. Присутність сторонніх осіб на засіданні апеляційної комісії не дозволяється.
16. Вступник ознайомлюється зі своєю перевіреною роботою та отримує
пояснення щодо помилок і зауважень. Спірні питання, які виникли у вступника,
обговорюються членами апеляційної комісії у його присутності.
17. Протокол засідання апеляційної комісії та рецензії передаються до
Приймальної комісії ДВНЗ ПДАБА.
18. Апеляційною комісією не розглядаються апеляції щодо вступних
випробувань, які проводяться в формі співбесіди.
19. Додаткове опитування вступників членами апеляційної комісії під час
оголошення наслідків розгляду апеляції не допускається.
20. За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії
щодо оцінки випробування, що вноситься у протокол апеляційної комісії.
21. У разі зміни оцінки, відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна
оцінки відображається у роботі та екзаменаційному листі вступника.
22. Рішення апеляційної комісії приймається більшістю голосів за умови
присутності на засіданні не менш ніж двох третин від загальної кількості членів

комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення,
яке підтримав голова комісії.
23. Протокол підписують члени та голова апеляційної комісії. Факт
ознайомлення з рішенням апеляційної комісії вступник підтверджує своїм
підписом.
24. Результати апеляції затверджуються рішенням Приймальної комісії ДВНЗ
ПДАБА.

Додаток 1

Відповідальному секретареві
приймальної комісії
ДВНЗ ПДАБА
вступника ____________________________
______________________________________
(П.І.Б.)
ЗАЯВА
Прошу допустити мене до перегляду моєї екзаменаційної роботи з
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

“_____” _______________ 2016

_____________________
(підпис)

Додаток 2

Голові приймальної комісії
ДВНЗ ПДАБА
абітурієнта (тки), який (яка) вступав (ла)
на спеціальність ________________________
______________________________________
(назва спеціальності, спеціалізації)
______________________________________
(П.І.Б.)
ЗАЯВА
Прошу допустити мене до апеляції
по________________________________________________________________
(найменування дисципліни)
Поставлену мені___________________ оцінку _________________________
(дата іспиту)
вважаю неправильною, оскільки___________________________________
_________________________________________________________________
(вказується причина апеляції)

“_____” __________________ 2016_____________________
(підпис)

