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ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію та проведення апеляцій вступників при прийомі  

до Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова у 2022 році 

 

1. Дане Положення розроблено згідно наказу Міністерства освіти і 

науки України «Положення про приймальну комісію вищого навчального 

закладу» за № 1085 від 15.10.2015 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції за № 

1353/27798 від 04.11.2015 р. (із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства освіти і науки №622 від 06.06.2016 р.) та Порядком прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, 

внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року 

№ 400) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за 

№ 487/37823. 

2. Апеляція є формою перегляду результатів вступних випробувань, яка 

проводиться для визначення об’єктивності перевірки роботи та для 

ознайомлення вступника з помилками. 

3. Для проведення апеляції утворюються комісії (не менше трьох членів) 

і визначаються їх голови. Склад комісій затверджується наказом голови 

приймальної комісії. До складу комісій не дозволяється вводити осіб, діти яких 

вступають до НУК у поточному році. 

4. Головою апеляційної комісії призначається один з проректорів, який 

не є членом предметних або фахових атестаційних комісій НУК. Склад 

апеляційних комісій при прийомі на навчання на основі повної загальної 

середньої освіти формується з числа провідних науково-педагогічних 

працівників НУК. Допускається за потреби включити до складу вчителів 

системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметних 

екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід. 
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При прийомі на навчання на основі раніше здобутого ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого 

спеціаліста, спеціаліста, та до аспірантури, склад апеляційної комісії формується 

з числа провідних науково-педагогічних працівників НУК та інших вищих 

закладів освіти і наукових установ України. 

Апеляційні комісії можуть утворюватись у відокремлених структурних 

підрозділах НУК. Головою апеляційної комісії відокремленого структурного 

підрозділу призначається один із заступників керівника цього підрозділу. 

5. Порядок роботи апеляційної комісії визначається цим положенням, 

яке затверджується ректором НУК. 

6. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні в НУК повинна подаватися особисто 

вступником не пізніше наступного робочого дня до 16 години після оголошення 

екзаменаційної оцінки. 

7. Апеляція розглядається в день її подання в присутності вступника на 

засіданні апеляційної комісії, але не пізніше наступного дня після її подання. 

Перенесення термінів апеляції не допускається. 

8. Апеляція вступника подається у формі заяви встановленого зразка, у 

якій окрім прізвища, ім’я та по батькові, спеціальності(спеціалізації) та оцінки 

(кількості балів) обов’язково вказується причина подання апеляції. 

9. Бланки заяв вступників на апеляцію зберігаються у відповідального 

секретаря приймальної комісії, який видає їх голові апеляційної комісії 

безпосередньо перед початком роботи комісії у необхідній кількості. 

10. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не 

допускається. 

11. При розгляді роботи члени апеляційної комісії повинні переглянути 

роботу з метою виправлення можливих помилок при перевірці. Апеляційна 

комісія переглядає роботи вступників та приймає відповідне рішення, яке 




