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Про затвердження Положення 
про Апеляційну комісію

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України “ Про затвердження Умов 
прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році ” № 1085 від 5 
жовтня 2015 року зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року 
за № 1351/27796, наказу ТОВ «Київський інститут сучасної психології та психотерапії» 
від 14 грудня 2015 року № 12-0 “Про затвердження Положення про приймальну комісію 
для забезпечення діяльності Приймальної комісії з метою розгляду апеляцій та 
підвищення об’єктивності оцінювання знань вступників під час комплектування 
контингенту студентів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію Положення про Апеляційну комісію 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Київський інститут сучасної 

психології та психотерапії», додається.

2. Членам Апеляційної комісії у своїй роботі керуватися даним наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.



ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Ректор КІС1ТП

Положення
про Апеляційну К О М І С І Ю  

Товариства з обмеженою відповідальністю  
«Київський інститут сучасної психології та психотерапії»

Обговорено та схвалено 
Вченою радою КІСПП 
(Протокол №2 від 11 грудня 2015р.)

Київ, 2015р.



I. Загальні положення

1.1. Апеляційна комісія Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Київський інститут сучасної психології та психотерапії» (далі - КІСПП) 

створюється для забезпечення діяльності Приймальної комісії Інституту.

1.2. Апеляційна комісія забезпечує визначення об’єктивності вступних 

випробувань.

II. Склад Апеляційної комісії

2.1. Апеляційна комісія створюється для вирішення спірних питань і 

розгляду апеляцій вступників. Головою Апеляційної комісії призначається 

заступник ректора КІСПП, який не є членом фахової атестаційної комісії.

2.2. До роботи у складі Апеляційної комісії залучаються найбільш 

досвідчені, кваліфіковані і сумлінні науково-педагогічні працівники 

Інституту.

При прийомі на навчання на основі раніше здобутих освітніх рівнів 

бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста склад 

Апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників Інституту і наукових установ України.

2.3. Склад Апеляційної комісій визначається наказом, який видає 

ректор КІСПП.

2.4. Оплата праці членів Апеляційної комісії проводиться за нормами 

погодинної оплати за фактично відпрацьований час відповідно до 

затверджених нормативно-правових актів.

III. Порядок подання та розгляду апеляцій

3.1. Порядок подання і розгляду апеляції доводиться до відома 

вступників до початку вступних випробувань шляхом розміщення інформації 

на веб-сайті КІСПП.

3.2. Розгляд апеляцій проводиться з метою визначення об’єктивності 

вступних випробувань за запобігання їх повторення.



Апеляцією є аргументована письмова заява вступника про порушення 

процедури вступних випробувань, яка призвела до зниження його результату, 

або про помилковість, на його думку, виставлених результатів на вступних 

випробуваннях.

3.3. Після оголошення результатів відповідного випробування 

вступник, який претендує на їх перегляд, особисто пише і подає заяву до 

Апеляційної комісії. Заяви від інших осіб, у тому числі від родичів вступника, 

не приймаються і не розглядаються. Вступник повинен мати при собі 

документ, що засвідчує його особу, та екзаменаційний лист.

3.4. Апеляція вступника щодо результатів вступних випробувань (далі 

-  апеляція) повинна подаватися не пізніше наступного робочого дня після їх 

оголошення. Проведення додаткових випробувань вступників при розгляді 

апеляції не допускається.

3.5. Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше 

наступного робочого дня після її подання у присутності вступника.

3.6. Вступники запрошуються на засідання Апеляційної комісії по 

одному. Вони знайомляться зі своєю перевіреною роботою та отримують 

пояснення щодо помилок і зауважень.

3.7. Апеляційні матеріали розглядаються членами Апеляційної комісії у 

присутності особи, якої вони стосуються.

Не допускається присутність інших осіб, у тому числі родичів 

вступника, в аудиторії, де відбувається розгляд апеляції.

3.8. Для ведення протоколу роботи Апеляційної комісії на засіданні 

може бути присутній співробітник приймальної комісії КІСПП.

3.9. В ході розгляду апеляцій перевіряється тільки правильність 

виставлення результату вступних випробувань вступника. Апеляція не є 

додатковим вступним випробуванням. Додаткове опитування вступників, 

внесення поправок до роботи і в протоколи не допускаються.

3.10. Після розгляду апеляції виноситься остаточне рішення 

Апеляційної комісії про результати вступних випробувань.



При виникненні суперечностей в Апеляційній комісії з приводу 

виставленої оцінки проводиться голосування. Апеляційна оцінка 

затверджується більшістю голосів. Результати голосування членів 

Апеляційної комісії є остаточними і перегляду не підлягають.

3.11. Рішення Апеляційної комісії щодо виставленої оцінки 

засвідчується підписами членів Апеляційної комісії та затверджується 

рішенням Приймальної комісії у формі протоколу.

3.12. Вступнику, апеляція якого розглядається, пропонується підписати 

протокол Апеляційної комісії та вказати у ньому про свою згоду або незгоду 

з рішенням Апеляційної комісії.

Якщо після наданих пояснень вступник не погоджується з отриманою 

оцінкою, члени Апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом 

із роботою розглядається та затверджується на засіданні Приймальної 

комісії.

3.13. Протокол підписують члени Апеляційної комісії (не менше двох 

осіб) та голова Апеляційної комісії.




