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Положення 
про апеляційну комісію Харківського національного технічного університету 

сільського господарства  імені Петра Василенка 
 

Загальні положення 
 

Апеляційна комісія Харківського національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра Василенка (далі – Університет) 
створюється для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій абітурієнтів і 
діє згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, 
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України  № 1285 від 
11.10.2019р, Положенням про приймальну комісію вищого навчального 
закладу України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 
15.10.15 №1085, Правилами прийому до Харківського національного 
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 

2. Апеляційна комісія Університету створюється наказом ректора. 
Головою апеляційної комісії призначається проректор з науково-

педагогічної роботи Університету. 
Склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-

педагогічних працівників Харківського національного технічного 
університету сільського господарства імені Петра Василенка та вчителів 
системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної 
екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід даного вищого 
навчального закладу. 

Склад апеляційної комісії, за винятком осіб, які входять до неї згідно з 
посадовими обов’язками, щороку оновлюється не менш ніж на третину. 

Оплата праці членів апеляційної комісії проводиться за нормами 
погодинної оплати за фактично відпрацьований час відповідно до 
затверджених нормативно-правових актів.      

Для вирішення спірних питань, що виникають при вступних 
випробуваннях абітурієнтів, які вступають на навчання за скороченим 
терміном, до складу апеляційної комісії включаються директори навчально-
наукових інститутів або їх заступники, викладачі спеціальних кафедр 
Університету, які не є членами екзаменаційних комісій. 

 
3. До роботи в апеляційній комісії не дозволяється залучати осіб, діти 

яких вступають до Університету у поточному році. 
 
4. Контроль за роботою апеляційної комісії здійснює Приймальна 

комісія Університету. Наказ про склад апеляційної комісії відається ректором 
не пізніше 1 березня. 
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Порядок подання та розгляду апеляцій 
 

5. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на 
вступному випробуванні, повинна подаватися особисто не пізніше 
наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. 

 
6. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше 

наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності 
абітурієнта.  

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не 
допускається. 

Рішення апеляційної комісії оформляються  протоколами і 
затверджуються приймальною комісією Університету. 

 
7. Під час проведення вступних випробувань не допускається 

користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними 
посібниками та іншими матеріалами. У разі використання вступником під час 
вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі 
підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що 
складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної 
комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота 
дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості 
балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для 
допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, 
незважаючи на обсяг і зміст написаного.  

Апеляції з питань відсторонення від випробувань таких абітурієнтів не 
розглядаються. 

 
8. Не приймаються до розгляду апеляції щодо участі в наступних 

випробуваннях та в конкурсі від осіб, які без поважних причин не з’явились у 
зазначений за розкладом час або забрали документи після початку вступних 
випробувань.  

 
9. Порядок подання і розгляду апеляцій оприлюднюється та доводиться 

до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних 
випробувань. 
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