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1. Загальнi полоiкення

Положення визначас процедуру оскарження результатiв (апеляцiю)
iспитiв аспiрантiв. Прочедура оскарження розпочинасться з моменту подання
апеляцii. ,Щля розгляду апеляцii створюеться апеляцiйна комiсiя, яка дiе згiдно
правил, що визначаються у даному положеннi.

1.1. Оскарження результатiв iспитiв е компонентою процесу успiшноi
пiдготовки аспiрантiв.

|.2. Основними нормативно-правовими актами, якi регУЛЮЮТь
процедуру оскарження результатiв (апеляцiю) е:

. Закон УкраiЪи <Про виrцу ocBiTy>> вiд 01 .07.2014 р.;. Положення про органiзацiю освiтнього процесу у Науково-дослiдному
iнститутi iнтелектуальноТ власностi НАПрН УкраiЪи.

1.3. Метою процедури оскарження результатiв iспитiв е захист прав та
iHTepeciB аспiрантiв через забезпечення уникнення суб'ективностi та
суперечливостей в гIроцесах оцiнювання резулътатiв навчання.

2. Апеля(iйна комiсiя

2.|. У своiй роботi апеляцiйна комiсiя керуеться принципами
вiдкритостi, демократичностi та вiдповiдностi законодавству УкраТни Та

документам Iнституту.
2.2. Дпеляцiйна комiсiя створюеться за наказом директора Iнституту у

випадку письмового подання скарги.
2.З. Апеляцiйноi KoMicii утворюсться у складi голови, секретаря та

членiв KoMicii (не менше З-х) з числа наукових працiвникiв Iнституту.
2.4. Що складу апеляцiйноi KoMiciT з правом дорадчого голосу може

запрошув атися представник асшiрантiЬ.
2.5. Головою апеляцiйноi KoMicii, як правило, призначасться заступник

директора з науковоi роботи.
2.6. Секретар апеляцiйноi KoMicii обираеться з членiв апеляцiйноТ KoMiciT

на засiданнi комiсii.простою бiльшiстю голосiв. tr l

3. Обов'язки голови апеляцiйноТ KoMiciT

3.1. Голова апеляцiйноi KoMiciT несе персонzLльну вiдповiдальнiсть за:
. роботу апеляцiйноi KoMicii та своечаснiсть проведення засiдань;
. об'сктивний розгляд апеляцiйних заяв стосовно оскарження результатiв

iспитiв;
. ведення справ;
. дотримання встановленого порядку збереження документiв.

4. Порядок оскарження результатiв

4.|. Що початку семестрового контролю процедура оскарження

результатiв оприлюднюсться i доводиться до вiдома аспiрантiв, наукових та



науково-педагогiчних працiвникiв Iнституту.
4.2. Процедура оскарження результатiв

подання скарги, розгляду скарги, прийняття
апеляцiйноi KoMiciT.

складаеться iз трьох етапiв:
та оприлюднення рiшення

4"3. Подання скарги здiйснюеться аспiрантом особисто у письмовiЙ

формi у день оголошення результатiв складання tспитаlзалiка. Приймае скарГУ У

формi письмовоi заяви (зразок вкЕвану у додатку N91) директор IнститУтУ, абО

уповноважена директором особа. У вiдповiдь на подання скарги, особа яка

приймала 9карry повинна повiдомити дату i мiсце засiдання апеляцiйноI koMicii.
4.4.' ЯкщО особа, яка оскаржуе результати, бажас додати до апеляцiТ

додатковi документи, то вона повинна це зробити пiд час подання скарги.

Екзаменацiйнi роботи додатково додавати не потрiбно.
4.5. Дпеляцiйна скарга повинна бути розглянута на засiданнi апеляЦiЙНОi

KoMicii не пiзнiше двох наступних робочих днiв пiсля iT подання.
4.6. Веде засiдання виключно голова KoMicii або, у випадку ЙогО

вiдсутност.i з поважних причин, особа визначена бiльшiстю членiв на засiданнi
апеляцiйноТ KoMicii.

4.7. Засiдання апеляцiйноi KoMiciT повинно супроводжуватись веденням
протоколу за формою вк€ваною у додатку J\!2.

4.8. Вiдповiдальнiсть за ведення протоколу засiдання апеляцiйноi KoMicii
покладаеться на секретаря KoMiciT.

4.9. Дспiрант, який подавав скаргу, мас право бути присутнiм на ycix
засiданнi апеляцiйнот koMicii стосовно власнот скарги. У випадку його

вiдсутностi секретарем KoMicii у протоколi засiдання повинен бути зробленИй

вiдповiдний запис.
4.10. Засiдання вважаеться неправомiрним, якщо на ньому вiдсутня 1/3

вiд загальноi кiлькостi членiв.
4.tI. В засiданнi апеляцiйноТ KoMicii допускаеться оголошення перерви.

4.|2. На одному засiданнi апеляцiйноi KoMicii може розглядатись декiлька
апеляцiйних скарг.

4.|З. Графiки засiдань ycix апеляцiйноi, комiсiй повиннi бути
оприлюдненi. i!

4.|5. Зареестрованi скарги, накази про створення апеляцiйних комiСiЙ,
журнutли облiку скарг та протоколи засiдань апеляцiйних комiсiй повиннi
зберiгатись протягом 1 року у Щентрi правового забезпечення розвитку наУки i

технологiй.
4.|6. Копii зареестрованоi скарги, наказу про створення апеляЦiЙноТ

KoMicii та протокол iT засiдання додаються до особистоТ справи аспiРаНТа.

5. Розгляд скарги i приймання рiшення

5.1. Рiшення, прийнятi на засiданнях апеляцiйноi KoMiciI, с остаточними

та не пiдлiгають оскарженню.
5.2. Протокол засiдання апеляцiйноТ KoMiciT, висновкiв KoMiciT

пiдписусться головуючим, секретарем та yciMa ii членами.
5.3. Висновки засiдан"" u.r.ппцiйноi KoMicii повиннi йiстити результат



вирiшення.апеляцii i доводяться до вiдома аспiрЬнта вiдразу пiсля роЗГЛядУ його
скарги" В протоколi засiдання факт доведення результатiв апеляцiТ засвiдчустьая
окремим записом.

5.4. Yci рiшення апеляцiйноТ KoMiciT приймаються виклточно лише на iT

засiданнях простоТ бiльшiстю голосiв вiд загаJIьноТ кiлькостi членiв KoMiciT. У
випадку, коли кiлькiсть голосiв ((зD) та ((проти)) е однаковою приймаетьСя

рiшення пiдтримане головою KoMicii.
5.5. ] У випадку оскарження результатiв залiку, члени KoMicii приймають

рiшення на ocHoBi аналiзу письмових вiдповiдей та критерiТв оцiнювання.

Повторне опитування аспiранта членами KoMiciT забороняеться.
5.б. У випадку оскарження результатiв iспиту, члени KoMicii приЙмаЮть

рiшення на ocHoBi результатiв повторного складання iспиту за новими
завданнями iз пакету екзаменацiйних бiлетiв. За згодою аспiранта i бiльшОСтi

членiв KoMicii допускасться усне складання iспиту.
5.7. Дпеляцiйною комiсiею, можуть бути прийнятi наступнi рiшення:
- результати попереднього оцiнювання знаньеспiранта не змiнюються;
- резулътати попереднього оцiнювання знань аспiранта не вiдповiдають

рiвню знань вищоi освiти i заслуговують НезадовiлъноТ оцiнки;
- результати попереднього оцiнювання знань аспiранта скасоВУЮТЬСЯ.

PiBeHb якостi знань аспiранта заслуговуе iншоi оцiнки (вказуеться нова оцiнКа

вiдповiдно до дiючоi шкали оцiнювання). Нова оцiнка повинна бути не нижча за

попередню.
5.8. Якщо апеляцiйна комiсiя своiм рiшенням вiдмiняе резульТаТи

попереднього оцiнювання, то нова оцiнка аспiранта виставляеться цифроЮ та

прописом вiдгrовiдно до дiючоi шк€lJIи оцiнювання у протоколi засiдання

апеляцiйноТ KoMicii, в екзаменацiйнiй роботi, у вiдомостi пiдсумкоВоГо
контролю знань та залiковiй книжцi аспiранта i заноситься до жУрнаЛУ облiКУ

l_,

апеляцiйних скарг. У екзаменацiйнiй роботi, вiдомостi та залiковiй кнИЖЦi

аспiранта нова оцiнка засвiдчуеться головуючим на засiданнi апеляцiйноТ

KoMicii.

6. Вiдмова в оскарlкеннi результатiв

б.1. В оскарженнi вiдмовляють у випадку вiдсутностi на екзаменi/залiкУ
без поважноТ причини.



Форма апеляцiйноi скарги

До;tаток 1

fl иректору Науково-дослiдного i нститl,ту
I{АПрН УкраТни
акадеплiку Орлток О.ГI.
аспiранта денноi (заочноТ) форми навчання
спецiальнiсть 081 кПраво>

П l Б r t l рос)оttч.t t.v б i ( ).1 t i I t к), )

Адреса:

Номер телефону:

зАявА

20 р. пidпuс пIБ

Прошу перегпянути оцiнку, отриману мною на залiку/письмовому/

усному екзаменi з дисциплiни
(назва лисltип.пirrи)

у звlязку з тим, що

())



Додаток 2

Форма-зразок протоколу засiдання апеляцiйпоi KoMiciT

Протокол Nч

засiдання апеляцiйноI KoMicii вiд ((_)) 20 _р.

Присутнi: голова.

члени koMicii
(прiзв1.1ше та illi цiа,пrr)

(прiзвllше,га itriцiarrl)

(прiзвише T,a irriцiа_пrr)

Секретар
(прiзвrlrItе та iHirlialи)

На засiданнi присутнiй (ня) здобувач вищоТ освiти

(прiзвише та irriuialrи)

(гр},пll, курсу, форrllt ltавчання)

Щоло перевiрки об'сктивностi пiдсумковоТ оцiнки з дисциплiни

Iз зауваженнями виступили :

член koMicii
(прiзвlrше та irriuia.;lп )

(HiBBa ,га 
,lца,r,а)

, який заявив, шо

член koMicii
(llрiзвtlutе та iHittia.rrrr )

3а потреби
Пояснення дав екзаменатор, який заявив, що

Апеляцiйна комiсiя прийняла рiшення:

який заявив, що

(гrрiзвиtttс,га iнilriшrи)

Секретар
(пiдпис)

З рiшенням апеляцiйноi KoMicii ознайомлений

(текст рiшення)

шБ

шБ
( п i,лп lrc )

пIБ
(пiдпuс)

пIБ
(lltлrrlrc)

шБ

Голова KoMiciT

члени koMicii

При змiнi оцiнки

(пiдпrlс)

Секретар KoMicii
(пiдrtис)

(пiлпис)

Рiшення апеляцiйноi KoMiciT доведено до екзаменатора
(пiдпис)

пIБ


