
 
 
 
 
Додаток 5 до наказу  
МНУ імені В. О. Сухомлинського 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ МНУ імені В. О. Сухомлинського 
від 24.02.2020 № 84 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про апеляційну комісію 

Миколаївського національному університеті 
імені В. О. Сухомлинського 

у 2020 році 
 
 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про апеляційну комісію складено на основі Умов прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року 

№ 1285 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 

2019 року за № 1192/34163, Правил прийому до Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2020 році та 

Положення про Приймальну комісію Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського. 

1.2. У період проведення вступних випробувань до Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського (далі – 

Університет) працюють апеляційні комісії, склад та порядок роботи яких 

затверджується наказом ректора Університету і оголошується до початку 

вступних випробувань. 

1.3. Апеляційні комісії утворюються для розгляду апеляцій вступників. 



1.4. Головою апеляційної комісії призначається проректор Університету, який 

не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. 

1.5. При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої 

освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-

педагогічних (педагогічних) працівників Університету та вчителів 

системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної 

екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід Університету. 

1.6. При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступеня молодшого 

бакалавра, бакалавра, освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого 

робітника, молодшого спеціаліста, спеціаліста склад апеляційної комісії 

формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) 

працівників закладів вищої освіти і наукових установ України. 

1.7. Порядок роботи апеляційної комісії затверджується ректором 

Університету. 

1.8. Наказ про затвердження складу апеляційних комісій підписується 

ректором Університету не пізніше 01 березня 2020 року. 

1.9. До складу апеляційних комісій не можуть входити особи, діти яких 

вступають до Університету в поточному році. 

1.10. Апеляцію щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на 

вступному випробуванні в Університеті (далі – апеляція), вступник 

повинен подавати особисто не пізніше наступного робочого дня після 

оголошення екзаменаційної оцінки. Заяви на апеляцію, подані не у 

встановлені терміни, до розгляду не приймаються. 

1.11. Вступник подає заяву на ім’я голови Приймальної комісії з проханням 

ознайомитися із листком співбесіди або листком письмової відповіді 

(додаток 1).  

1.12. Після ознайомлення з роботою вступник пише на своїй заяві (щодо 

ознайомлення з роботою) про відсутність претензій до комісії для 

проведення співбесіди, предметної екзаменаційної або фахової 

атестаційної комісії. 





 
Додаток 1 

Зразок заяви абітурієнта  
на ознайомлення з екзаменаційною роботою 

 
Голові приймальної комісії 
Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського 
академіку Будаку В. Д. 
абітурієнта(-ки), який (яка) вступає на 
спеціальність 
____________________________ 

(назва спеціальності, спеціалізації) 

_______________________________________
_ 

 (прізвище, ім’я, по батькові) 

мешкає за адресою: 
_______________________ 
телефон: 
________________________________ 

 
 
 

Заява 
Прошу Вас дозволити мені ознайомитися з моєю екзаменаційною 

роботою. 
 
дата          підпис 

 



Додаток 2 
 

Зразок заяви абітурієнта на апеляцію 
 

Голові приймальної комісії 
Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського 
академіку Будаку В. Д. 
абітурієнта(-ки), який (яка) вступає на 
спеціальність 
____________________________ 

(назва спеціальності, спеціалізації) 

_______________________________________
_ 

 (прізвище, ім’я, по батькові) 

мешкає за адресою: 
_______________________ 
телефон: ________________________________ 
 

Заява 
 

Прошу Вас дозволити розглянути мою екзаменаційну роботу на 
засіданні апеляційної комісії, оскільки я не погоджуюся з оцінкою і вважаю, 
що 
___________________________________________________________________
_ 

(вказуються конкретні зауваження) 

 
 
 

дата          підпис 
 

 
 


