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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Апеляційна комісія як підрозділ Приймальної комісії утворюється для 

розгляду апеляцій вступників, працює на засадах демократичності, прозорості та 

відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання до 

закладів вищої освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України (далі – Умови прийому), 

Правил прийому до Університету (далі – Правила прийому), Статуту університету та 

Положення про Приймальну комісію Львівського торговельно-економічного 

університету (далі – Положення) та цього положення. 

1.2. Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об’єктивності виставленої 

оцінки, а не з метою перескладання вступних іспитів. 

1.3. Засідання апеляційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше двох третин членів апеляційної комісії, в т. ч. член комісії з дисципліни, 

результати випробувань з якої оспорюються. Рішення апеляційної комісії 

приймається простою більшістю голосів. Рішення апеляційної комісії оформляється 

протоколом, який підписують голова і члени апеляційної комісії (не менше двох 

осіб). 

 

2. СКЛАД ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

2.1. Головою апеляційної комісії призначається один із проректорів 

Університету, який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. 

Голова апеляційної комісії несе персональну відповідальність за виконання 

покладених на апеляційну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій, 

встановлює ступінь відповідальності її членів. 

При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти склад 

апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних працівників 

Університету та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами 

предметної екзаменаційної комісії Університету, комісії для проведення співбесід 

Університету.  

При прийомі на навчання на основі раніше здобутих освітніх ступенів склад 

апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних працівників 

Університету. 

Кількість членів апеляційної комісії встановлюється виходячи із потреби.  

Оплата праці членів апеляційної комісії проводиться за нормами погодинної 

оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених 

нормативно-правових актів. 

2.2. До складу апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких 

вступають до Університету у поточному році.  

2.3. Склад апеляційної комісії Університету затверджується наказом ректора. 

Наказ про затвердження складу апеляційної комісії видається ректором Університету 

не пізніше 1 березня. 

2.4. Апеляційна комісія: 

1) забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх 

питань, які стосуються порядку подання і розгляду апеляцій; 
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2) приймає та розглядає заяви вступників, які не згідні з результатами 

вступних іспитів; 

3) приймає рішення про правильність чи помилковість екзаменаційної оцінки 

вступника, отриманої за результатами складання вступних іспитів. 

2.5. Усі рішення апеляційної комісії приймаються відповідно до чинного 

законодавства України, Правил прийому і своєчасно доводяться до відома вступників. 

 

3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ЗАЯВИ 

3.1. Відповідно до Правил прийому та положення про Приймальну комісію 

Львівського торговельно-економічного університету апеляція вступника щодо 

екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному іспиті в 

Університеті, подається особисто в Приймальну комісію в письмовій формі не 

пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. Апеляція 

реєструється і розглядається апеляційною комісією в день її подання або не пізніше 

наступного дня після її подання у присутності вступника. 

3.2. Апеляційну заяву вступник подає особисто. Апеляційні заяви від інших 

осіб, у тому числі родичів вступників, не приймаються і не розглядаються. 

3.3. Заява на апеляцію повинна містити: 

1) найменування апеляційної комісії, до якої подається дана заява; 

2) назву факультету (інституту), спеціальності і форми навчання, на які 

проводився вступний іспит вступника; 

3) прізвище, ім’я, по батькові вступника;  

4) прохання особи, яка подає апеляційну заяву, а також підстави, з яких 

порушено питання про перегляд результатів вступного іспиту, з посиланням на те, з 

якої дисципліни оспорюються результати вступного іспиту, і дату його проведення; 

5) дату подання заяви та особистий підпис особи, що її подала. 

3.4. Заява на апеляцію не приймається до розгляду і повертається апеляційною 

комісією, якщо: 

1) заяву подано після закінчення строку, встановленого для її подання; 

2) у заяві відсутні всі необхідні дані про особу, що її подала, причину подання, 

дисципліну, з якої вона подається, дату проведення вступного іспиту та ін.; 

3) заява підписана особою, яка не має права її підписувати; 

4) до винесення рішення про прийняття заяви до розгляду особа, яка її подала, 

подала ще одну заяву про її відкликання. 

Про повернення апеляційної заяви повідомляють особу, яка її подала. 

3.5. Апеляції щодо оцінки зі співбесіди подаються в день проведення 

співбесіди.  

3.6. Не приймаються до розгляду апеляційні заяви від вступників, які були 

усунені від складання іспиту за користування сторонніми джерелами інформації (у 

тому числі підказування).  

 

4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ЗАЯВИ 

4.1. Апеляційна заява розглядається не пізніше наступного дня після її подання.  
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4.2. Розгляд апеляційної заяви проводиться у присутності членів апеляційної 

комісії та вступника.  

4.3. Апеляція розглядається не менш як трьома членами апеляційної комісії, в 

тому числі з обов’язковою участю викладача відповідного предмету – члена 

апеляційної комісії. 

4.4. При необхідності голова апеляційної комісії запрошує на розгляд заяви 

голову відповідної предметної екзаменаційної комісії та екзаменаторів, які приймали 

екзамен або перевіряли письмову роботу.  

4.5. На засіданні апеляційної комісії може бути присутнім співробітник Центру 

незалежного оцінювання якості освіти або Приймальної комісії Університету.  

4.6. Голова апеляційної комісії після закінчення кожного її засідання подає 

відповідальному секретарю Приймальної комісії протокол про наслідки розгляду 

апеляційних заяв. 

4.7. Вступники запрошуються на засідання апеляційної комісії по одній особі. 

Вони знайомляться зі своєю перевіреною роботою та отримують пояснення щодо 

помилок і зауважень. 

4.8. Додаткове опитування вступників членами апеляційної комісії при розгляді 

апеляції не допускається. 

4.9. Апеляційна комісія за результатами розгляду заяви має право: 

1) залишити результати вступного іспиту без змін, а заяву – без задоволення; 

2) задовольнити апеляційну заяву і внести зміни до результатів вступного 

іспиту. 

4.10. За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії 

щодо оцінки вступного іспиту, про що складається протокол апеляційної комісії. У 

протоколі мають бути зазначені: 

1) номер протоколу, найменування апеляційної комісії, яка розглянула заяву, 

дата складання протоколу; 

2) склад членів апеляційної комісії, які присутні на засіданні; 

3) дані про особу, яка подала заяву: назва факультету (інституту), 

спеціальності і форми навчання, прізвище, ім’я, по батькові вступника; 

4) назва дисципліни, результати вступного іспиту з якої оскаржуються, і дата 

його проведення; 

5) виклад суті рішення апеляційної комісії; 

6) підстави, з яких прийнято рішення про перегляд результатів вступного 

іспиту; 

7) висновки за підсумками перегляду результатів вступного іспиту і розгляду 

апеляційної заяви. 

У разі необхідності зміни оцінки (як у сторону її збільшення, так і в сторону її 

зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки 

відображається у роботі та аркуші результатів вступних іспитів. 

4.11. Остаточне рішення про зміну екзаменаційної оцінки приймається на 

засіданні Приймальної комісії на підставі рішення апеляційної комісії. 

4.12. Вступнику, апеляція якого розглядається, пропонується підписати 

протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з  
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рішенням апеляційної комісії. Якщо після наданих пояснень вступник не 

погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну 

рецензію, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому 

засіданні Приймальної комісії. 

4.13. Протокол підписують члени апеляційної комісії (не менше двох осіб) та 

голова апеляційної комісії. 

4.14. Висновок апеляційної комісії повідомляється в усній формі особі, яка 

звернулася з апеляцією, в день її розгляду. 

4.15. Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та 

доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних 

випробувань. 

 
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Дане Положення в повному обсязі набирає чинності після схвалення 

Вченою радою Університету і з дати введення в дію наказом ректора. 

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вводяться за рішенням Вченої 

ради Університету та наказу ректора. 


