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1. Загальпа частипа

L.l. ПоложенЕя про апеляцiйну комiсiю Iнстиryту бiооргалiчноi xiMii
та нафтохiмii iM. В.П. Кухаря НАН Украiни (лалi - Положенrrя) регламентуе
порядок дiяльностi та визначае ocHoBHi функцiт апеляцiйноi koMicii
IнстиryтУ бiоорганiчноi xiMii та нафтохiмii iM. В.П. Кухаря НАН УкраiЪи.

|,2, Це Положення розроблене вiдповiдно Положенrrя про
приймальну комiсiю вищого ЕавчalJIьцого закпаду, затверджеЕого Еаказом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 15.10,2015 р. Nч 1085 (зi змiнами -
наказ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи 0б.06.2016 Л! 622), Положепця
про Приймальну комiсiю Iнституту бiоорганiчноi xiMii та нафтохiмiТ iM. В.П.
КухарЯ НАН УкраiЪи i Правил прийому до аспiранryри Iнституту
бiоорганiчноi xiMiI та нафтохiмii iM. В.П. Кухаря }IAH Украiни (далi -
Iнститут).

1.3. Апеляцiйна комiсiя створюеться з метою захисту прав осiб, якi
зд€lють всryпнi iспити до аспiрантури Iнституту, а також для розгляду ix
апеляцiй щодо результатiв оцiнювання (кiлькостi ба.тriв), отриманих пiд час
вступних випробувань, якi проводяться в Iнстиryтi,

1.4. Порядок роботи Апеляцiйноi KoMicii визЕачаеться цим
Положенням, яке затверджуеться Вченою радою Iнституry бiоорганiчноi
xiMiiTa нафтохiмii iM. В.П. Кухаря IIAH Украiни.

1.5. Змiни до Положення вносяться за рiшенням Приймальноi KoMicii
та затверджуються нака}ом директора.

1.6. Апеляцiйна комiсiя працюе Еа засадах демократичностi,
прозоростi та вiдкритостi вiдповiдно до законодавства Украiъи i
нормативних документiв, зазначених у п, |.2 цього положення, а також
iнших нормативних aKTiB MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни з питань
прийому на навчанIUI для здобуття вищоi освiти (у частинi, що стосуеться
пiдготовки здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософii ,u до*rорч
наук у вищих навчальних закладах),

1.7. За погодженням з головою приймальноi KoMicii Апеляцiйна
комiсiЯ може одерЖувати юридИtIну консультацiю в органах управлiння
освiтою та юридиtIних органах.

1.8. Порядок подання i розгляду апеляцii доводиться до вiдома
всryпникiв до початкУ вступЕих випробувань шляхоМ розмiщення на веб-
сайтi Iнституту бiоорганiчноi xiMii та нафтохiмii iM. В.П. Кухаря FIАН
УкраiЪи та на iнформацiйних стендах.

2. Ск.пад Апеляцiйноi KoMicii

2.1. Персональний склад Апеляцiйноi koMicii затверджуеться накtвом
директора IHcMTyry бiоорганiчноТ xiMii та нафтохiмii iM. В.П. Кухаря НАН
УкраiЪи.

2.2. Склад Апеляцiйноi KoMicii формуеться з числа
Irаукових працiвникiв Iнстиryту, якi не е членами
екзаменацiйних комiсiй.

провlдних
предметних



2,3, Що складу Апеляцiйноi KoMicii не дозволя€ться зыIу{ати осiб, дtти
або близькi родичi яких вступають до аспiрантури Iнституту в поточному
роцi.

2.4. Головою Апеляцiйноi KoMicii призначаеться один iз засryпникiв
директора з HayKoBoi роботи, який не е ЕuIеном предметних екзаменацiйних
комlсlи.

2.5. Голова Апеляцiйноi KoMicii несе персонмьну вiдповiдальнiсть за
органiзацiю ii роботи, своечасний i об'ективний розгляд апеляцiйних заяв,

доц)имання встановленого порядку оформлення та збереження документiв i
конфiденцiйноТ iнформацii.

3. Порядок подаЕня заяв на апеляцiю

3.1. Вступник до аспiранryри Iнституту бiоорганiчноi xiMii та
нафтохiмii iM. В.П. Кухаря }IAH Украiни мае право подати письмову
апеляцiю щодо екзаменацiйноi оцiнки (кiлькостi балiв), отриманоi ним на
вступному випробуваннi,

З_.2. Всryпник, який не погоджуеться з оцiнкою за вступне
випробування, мае повiдомити про це в уснiй формi екзаменаторiв або
безпосередньо голову предметноi екзаменацiйноi KoMicii. Екзаменатори, при
зверненнi до них вступника, повiдомллоть про цей факт голову предметноi
екзаменацiйноi KoMicii, який повинен вислухати вступника та екзаменаторiв
i дати вступнику вiдповiднi розОяснення. Якщо пiсля цього вступЕик не
погоджуеться з оцiнкою, BiH може подати апеляцiю.

3.3. Апеляцiя подаеться особисто вступником виключно в письмовiй
формi у виглядi змви на iм'я голови Приймальноi KoMicii, у якiй вказуються
прiзвище, iм'я та по батьковi вступника, номер його екзаменацiйного листа,
спецiальнiсть i назва спецiалiзацii (предмета), щодо оцiнки знання з якого
цроводиться алеляцiя, та суть спiрного питацнrI. Апеляцiя обов'язково
повиIIна бути обrрунтованою вступником.

З.4. Апеrrяцiйна заява вступЕика
отримаIIо1 на вступних
оголошеннrI результатiв
оголошеннjI оцiнки.

3.5. Заяви на апеляцiю, поданi не в установленi термiни, до розгляду
не приймаються. У випадку, коли вступник у зазначенi в п. 3.4 термiни не
звернувся iз апеляцiею до приймальноi KoMicii, виставлена оцiнка е
остаточцою.

3.б. Всryпник, який претендуе на перегJuIд оцiнки, отриманоi на
вступному випробуваннi, повинен обов'язково пред'явити документ, що
посвiдчуе його особу.

3.7. Апеляцiйнi заяви вiд iнших осiб, у тому числi близьких родичiв
всryпникiв, не приймаються й не розглядаються.

3,8. Апеляцiйною комiсiею не розгJIядаеться апеляцii вiдсторонених
вiд випробувань вступникiв, якi пiд час iспиту користувыIись стороннiми

випробуваннях,
iспиry, або не

щодо екзаменацiйноi оцiнки,
повинна подаватися в день

пiзнiше нiж через добу пiсля



джерелами iнформацii (в тому числi пiдказування) i в зв'язку з цим
отримаJIи незадовiльну оцiнку.

4. Порядок розгляду апеляцiй

4.1. Подана вступником з€шва е пiдставою для органiзацiТ розгляду
апеляцii. Разом iз заJIвою на розгJuIд Апеляцiйноi KoMicii подаються аркушi
усноi вiдповiдi (або письмова екзаменацiйна робота) вступника.

4.2. Апеляцiя розглядаеться на засiданнi Апеляцiйноi Koмicii в
присутностi вступника не пiзнiше Еаступцого дня пiсля ii поданrrя.

4.3. При подаЕнi апеляцii вступнику в уснiй формi повiдомпяеться
дата, час i мiсце розгJuIду його алеляцii, вступник запрошуеться на засiдання
Апеляцiйноi KoMicii.

4.4. На засiданнi Апеляцiйноi KoMicii повинна бути забезпечена
спокiйна i доброзичлива атмосфера.

4.5. Пiд час розгляду апеляцii cTopoHHi особи, за виIlятком вступника,
апеляцiя якого розглядаеться, на засiдання Апеляцiйноi KoMiciT Ее
догryскаються. Не дозволя€ться втрrIаIrЕя у ii дiяльнiсть з боку будь-якоi
посадовоi особи Iнституту.

На засiданнi Апеляцiйноi KoMicii можуть бути присутнi голова
вiдповiдноi предметноi KoMicii та (або) його заступник в якостi експертiв.
Вони мають право давати обцрунтованi пояснення вступнику та членам
апеляцiйноi KoMicii щодо вiдповiдностi виставлених балiв затвердженим
критерiям оцiнювання.

На засiдання Апеляцiйноi KoMicii можуть запрошуватися HayKoBi
працiвники Iнстиryry бiоорганiчноi xiMii та нафтохiмii iM. В.П. Кlхаря НАН
УкраiЪи або iнших установ - фахiвцi з питань, якi е предметом розгляду.

4.6. Працiвники Iнституту бiоорганiчноi xiMii та нафтохiмii iM. В.П.
Кухаря НАН УкраiЪи, якi включенi до складу Прийма.пьноi KoMicii та ii'
функцiональних пiдроздiлiв, iншi працiвники установи, дiяльнiсть яких
пов'язана iз питаннями, що стали цредметом розгляду Апеляцiйноi KoMicii,
зобов'язанi на iT запит дати повне пояснеIrrш (усне чи письмове), а гlри
запрошеннi - взяти )часть у засiдалнi.

4.7. Щля веденшI протоколу роботи Апеляцiйноi KoMicii на i'i засiдання
може запрошуватися вiдповiдальний секретар (його заступник) чи iнший
член приймальноi KoMicii.

4.8. Розгляд апеляцii проводиться з метою визначення об'ективностi
оцiнювання вiдповiдей змвника пiд час вступного випробування i не
зводиться до повторного скJIадання iспиту з предмету. .Щодаткове
опитування вступника при розглядi апеляцii не допускаеться.

4.9. Пiд час розгляду апеляцii протоколюються (або додаються до
протокоrry з пiдписом автора) Bci зауваження i висновки членiв Апеляцiйноi
KoMicii та запрошених експертiв щодо оцiнювання вступника. Протокол
пiдписуеться головою та BciMa членами Апеляцiйноi KoMicii, якi брали
rIасть у iT засiданнi.

4.10. Результатом розгJuIду апеrrяцii е прийняття Апеляцiйною
комiсiсю одного з 1рьох рiшень:



- попередне оцiнювання вступного випробування вiдповiдае рiвню i
якостi знань встушшка та не змiнюеться;

- попередне оцiнювання вступного випробування не вiдповiдае рiвню i
якостi знань вступника та збiльшуеться до ... балiв (вказуеться нова оцiнка
вiдповiдно до прийнятоi системи оцiнювання результатiв вступних
випробувань);

- попередне оцiнюванця вступного випробування не вiдповiдае рiвню i
якостi _виконаноi роботи та зменшуеться до ... балiв (вказуеться нова оцiнка
вiдповiдно до прийнятоi системи оцiнювання результатiв вступних
випробувань).

4.11. Про прийняте рiшення заявника повiдомляе голова Приймальноi
KoMicii чи за його дор)пrенням вiдповiдальний секретар. Факт ознайомлення
з рiшенням Апеляцiйноi KoMicii вступник пiдтверджуе cBoiM пiдписом.
Всryпнику пропонуеться пiдписати цротокол засiдання Апеляцiйноi KoMicii
та вказати при цьому про свою згоду або незгоду з ii рiшенням.

4.|2. У разi вiдсутностi вступника на засiданнi Апеляцiйноi KoMicii,
або якщо вступник не погоджуеться пiдписати протокол, голова
Апеляцiйноi KoMicii здiйснюе вiдповiдний запис у протоколi, члени
Апеляцiйноi KoMicii складають докладний висновок фецензiю) щодо
екзаменацiйноi роботи вступника, який разом з роботою розглядаеться та
затверджуеться на найближчому засiданнi Приймальноr KoMici].

4.13. Yci рiшення Апеляцiйноi KoMicii набирають чинноотi пiсля ix
затвердженюI на засiданнi Приймальноi KoMicii. Протокол Апеляцiйноi
KoMicii також пiдписуеться головою Приймальноi KoMicii та вiдповiдальним
секретарем одразу пiсля розгляду апеляцiйноi справи.

4.14. Якщо в результатi розгляду апеляцii Апеляцiйна комiсiя приймае

рiшення про змiку результатiв оцiнки вступного випробування, попереднi
результати анулюються. Нова оцiнка знань вступника виставляеться
цифрою та прописом спочатку у протоколi засiдання Апеляцiйноi KoMicii, а
потiм вносяться вiдповiднi змiни до екзаменацiйноi вiдомостi та
екзаменацiйного листа вступника. Нова оцiнка вступного випробування, як
в екзаменацiйнiй вiдомостi, так i в екзаменацiйному листi, пiдписуеться
головою Апеляцiйноi KoMicii.

4.15. Протоколи засiдань Апеляцiйноi KoMicii зберiгаються у справах
Приймl,альноi KoMicii поточIlого року.

4.16. Апеляцiйна KoMicii щорiчно подае звiт про свою робоry, який
затверджуеться на пiдсумковому засiданнi Приймальноi KoMicii.


