Додаток 12

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок подання і розгляд апеляцій Національного авіаційного
університету
Рішенням приймальної комісії університету встановлено такий порядок подання та
розгляду апеляцій за результатами вступних випробувань:
Розгляд апеляцій проводиться з метою визначення об'єктивності виставленої
оцінки і не є переекзаменуванням.
Прийнята апеляційна заява анулює результати випробування, на які вона
подається, за результатами розгляду апеляції робота (відповідь) оцінюється заново.
За результатами письмових вступних екзаменів із переліку загальноосвітніх
предметів (для вступників за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»)
обґрунтована апеляція подається особисто абітурієнтом до 16:00 години в день оголошення
результатів випробування на ім’я відповідального секретаря приймальної комісії. Засідання
апеляційної комісії проводиться в день подачі апеляції. На засідання запрошуються:
абітурієнт, викладачі, які перевіряли роботу, голова предметної комісії та члени апеляційної
комісії. Сторонні особи (в тому числі і батьки абітурієнтів) до розгляду апеляції не
допускаються. На засіданні абітурієнт знайомиться зі своєю перевіреною роботою та отримує
пояснення відносно помилок і зауважень. Якщо абітурієнт після відповідних пояснень не
погоджується з отриманою оцінкою вдруге, його робота передається на рецензію членові
апеляційної комісії. Після ретельного ознайомлення з роботою абітурієнта член апеляційної
комісії оцінює її, а свої висновки висвітлює у рецензії. Результати засідання апеляційної
комісії та рецензія передаються на розгляд приймальної комісії. Заяви на апеляцію, подані у
невстановлені терміни, до розгляду не приймаються.
За результатами тестування, що перевіряється членом предметної комісії в
присутності абітурієнта, оголошення оцінки відбувається відразу. Якщо абітурієнт не згоден з
оцінкою, він повідомляє про це (усно) викладача, а той, в свою чергу, голову предметної
комісії. Голова предметної комісії вислуховує обґрунтовану заяву абітурієнта, пояснення
викладачів і дає абітурієнту необхідні пояснення. Якщо абітурієнт після відповідних
пояснень не погоджується з отриманою оцінкою вдруге, він подає на ім'я відповідального
секретаря приймальної комісії заяву на апеляцію; його лист відповіді передається на
рецензію до апеляційної комісії. Члени апеляційної комісії вислуховують пояснення
абітурієнта, викладачів, голови предметної комісії, ставлять необхідні і уточнюючі питання,
ретельно знайомляться з листом відповіді і оцінюють відповідь. Член апеляційної комісії з
відповідної дисципліни висвітлює свої висновки у рецензії. Рецензія передається на розгляд
приймальної комісії. У разі, якщо абітурієнт покинув приміщення університету, де
проводиться вступне випробування, не заявивши про незгоду з виставленою оцінкою, він
позбавляється можливості подання апеляції.
За результатами фахових вступних випробувань (для вступників за програмами
освітнього ступеня «магістр») обґрунтована апеляція подається в день оголошення
результатів випробування на ім'я голови атестаційної комісії з 14:00 до 16:00 години. Розгляд
цих заяв проводиться в той же день. На розгляд запрошуються: вступник, голова підкомісії за
спеціальністю та члени атестаційної комісії, які перевіряли роботу. Сторонні особи (в тому
числі і батьки вступників) до розгляду апеляції не допускаються. Під час розгляду вступник
знайомиться зі своєю перевіреною роботою та отримує пояснення щодо помилок і зауважень.
Після ретельного ознайомлення з роботою голова підкомісії за спеціальністю та члени
атестаційної комісії оцінюють роботу заново, а свої висновки викладають у рецензії
(рецензіях). Якщо після наданих пояснень вступник обґрунтовано не погоджується з
отриманою оцінкою вдруге, його заява та рецензія (рецензії) передається голові атестаційної
комісії. Після цього голова атестаційної комісії за окремим графіком запрошує на розгляд

апеляційної заяви голову підкомісії за спеціальністю та вступника (у разі потреби членів
атестаційної комісії, які перевіряли роботу). Якщо після повторних пояснень щодо помилок і
зауважень вступник обґрунтовано не погоджується з отриманою оцінкою, результати
розгляду апеляційної заяви та рецензія (рецензії), затверджені головою атестаційної комісії,
передаються на розгляд до Приймальної комісії. Заяви на апеляцію, подані не в установлені
терміни, до розгляду не приймаються.
За результатами фахових вступних випробувань з іноземної мови (для
вступників за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр») обґрунтована апеляція
подається в день оголошення результатів випробування на ім'я голови атестаційної комісії з
14:00 до 16:00 години.. Розгляд цих заяв проводиться в той же день. На розгляд
запрошуються: вступник, та члени комісії, які перевіряли роботу. Сторонні особи (в тому
числі і батьки вступників) до розгляду апеляції не допускаються. Під час розгляду вступник
знайомиться зі своєю перевіреною роботою та отримує пояснення щодо помилок і зауважень.
Після ретельного ознайомлення з роботою члени атестаційної комісії оцінюють роботу
заново, а свої висновки викладають у рецензії (рецензіях). Якщо після наданих пояснень
вступник обґрунтовано не погоджується з отриманою оцінкою вдруге, його заява та рецензія
(рецензії) передається голові підкомісії з іноземної мови. Після цього голова підкомісії з
іноземної мови за окремим графіком запрошує на розгляд апеляційної заяви вступника та (у
разі необхідності) членів атестаційної комісії, які перевіряли роботу. Якщо після повторних
пояснень щодо помилок і зауважень вступник обґрунтовано не погоджується з отриманою
оцінкою, результати розгляду апеляційної заяви та рецензія (рецензії), затверджені головою
підкомісії з іноземної мови, передаються на розгляд до Приймальної комісії. Заяви на
апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.
За результатами співбесіди, а також вступних випробувань з яких оголошення
оцінки проводиться відразу після відповіді (для вступників за програмою освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр») у разі незгоди вступника з оцінкою, він повідомляє про
це (усно) експертів (екзаменаторів), які проводили випробування, а ті, в свою чергу, голову
комісії з проведення відповідного випробування. Голова комісії вислуховує обґрунтовану
заяву абітурієнта, пояснення експертів (екзаменаторів) і дає абітурієнту необхідні пояснення.
Якщо після наданих пояснень абітурієнт обґрунтовано не погоджується з виставленою
оцінкою вдруге, він подає на ім'я відповідального секретаря Приймальної комісії заяву на
апеляцію; його лист вступного випробування передається до апеляційної комісії. Член
апеляційної комісії з відповідної дисципліни ретельно знайомиться з листом вступного
випробування, вислуховує пояснення абітурієнта, експертів (екзаменаторів), ставить
необхідні і уточнюючі питання, оцінює відповідь і свої висновки викладає у рецензії.
Рецензія передається на розгляд на засідання Приймальної комісії.
У випадку, коли абітурієнт залишив "зону проведення" випробування, не заявивши
про незгоду з виставленою оцінкою, він втрачає можливість подання апеляції.
Заява про апеляцію та рецензія члена апеляційної комісії розглядається на
засіданні приймальної комісії. У випадку потреби абітурієнт, голова предметної комісії та
член апеляційної комісії можуть бути запрошені на засідання приймальної комісії.
Остаточна оцінка затверджується рішенням приймальної комісії.
Апеляції з питань відсторонення абітурієнта від випробування не
розглядаються.
Апеляції з питань дешифрування робіт не розглядаються.
Апеляції, скарги, технічні помилки членів відбіркових комісій, тощо стосовно
списків зарахованих розглядаються у триденний термін з моменту оприлюднення результатів
на стендах приймальної комісії. По закінченні триденного терміну списки набувають
чинності і змінам не підлягають. Заяви на апеляцію, подані у невстановлені терміни, до
розгляду не приймаються.

