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1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Це положения складено з урахуванням нормативних документiв: 

1) Умов прийому на навчания до закладiв вищоi· освiти Укра'iни в 2020 роцi 
(далi - Умов прийому), затверджених наказом Мiнiстерства освiти i науки 
Укра'iни вiд 11 жовтия 2019 року № 1285 та зареестрованих у Мiнiстерствi 
юстицi'i Украi'ни 02 грудня 2019 року за № 1192/34163; 

2) «Правил прийому до Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогiчний унiверситет» в 2020 роцi», затверджених 
Вченою радою ДДПУ 26.12.2019 р.; 

3) «Положения про Приймальну комiсjю вищого навчального закладу 

Укра'iни», затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i науки Укра'iни вiд 15 
жовтия 2015 року, № 1085 та зареестрованих у Мiнiстерствi юстицi'i Укра'iни 4 
листопада 2015 року за № 1353/27798; 

4) «Положения про Приймальну комiсiю Державного вищого навчального 

закладу «Донбаський державний педагогiчний унiверситет» затвердженого 

Вченою радою ДДПУ 23 .О 1.2020 р. 

Для забезпечення дiяльностi та належного функцiонування Приймально'i 
кoмici'i ДВНЗ «Донбаський державний педагогiчний унiверситет» (надалi -
ДДПУ) наказом ректора ДДПУ створюються функцiональнi пiдроздiли та 

призначаються 'ix голови. Серед таких функцiональних пiдроздiлiв - Апеляцiйнi 
кoмici'i. 

1.2. Апеляцiйнi кoмici'i створюються та функцiонують окремо у 

базовому унiверситетi ДДПУ та вiдокремленому структурному пiдроздiлi -
Г орлiвському iнститутi iноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогiчний унiверситет» (надалi - ГПМ). 

1.3. Термiн повноважень Апеляцiйних комiсiй становить 1 рiк. 

Апеляцiйнi кoмici'i працюють у термiни проведения вступних випробувань у 

базовому унiверситетi ДДПУ (вiдокремленому структурному пiдроздiлi ГIIМ) 

згiдно з правилами прийому до ДДПУ в 2020 р. 

1.4. Порядок органiзацii' та роботи Апеляцiйних комiсiй в ГIIМ 

визначаеться цим положениям та «Положениям про апеляцiйнi кoмicii' ГПМ». 

1.5. Основними функцiями апеляцiйних комiсiй е: 

1.5.1. Розгляд апеляцiйних заяв вступникiв щодо результатiв проведених 

базовим унiверситетом ДДПУ (ГПМ) вступних екзаменiв, творчих конкурсiв, 

вступних випробувань. 

I .5.2. Прийняття рiшень за результатами розгляду апеляцiйних заяв та 

доведения Ух до вiдома вступника-заявника. 

1.5.3. Аналiз та узагальнення досвiду з питань розгляду апеляцiйних заяв. 

1.6. АпеляцiУ з питань вiдсторонення вiд вступного випробування 

Апеляцiйною комiсiею не розглядаються. 
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1. 7. У разi неправомiрного використання наданих прав члени 

Апеляцiйних комiсiй несуть персональну вiдповiдальнiсть, передбачену 

чинним законодавством У краi'ни, у тому числi за розrо
лошення конфiденцiйноi' 

iнформацii' про заявникjв. 

1.8. Термiн «Апеляцiя» у цьому положеннi слiд розумiти 
як форму 

перегляду результатiв вступних випробувань, яка провод
иться для визначення 

об'€ктивностi перевiрки (оцiнюванвя) роботи (творчого залiку) та для 

ознайомлення вступника з помилками (з невiдповiднiст
ю до нормативiв). 

1.9. Оплата працi членiв Апеляцiйних комiсiй, за винятком тих, якi 

входять до неi' згiдно з посадовими обо в' язками, проводиться за нормами 

погодинноi' оплати за фактично вiдпрацьований час вiд
повiдно до затверджених 

нормативно-правових актiв. 

1.1 О. Змiни та доповнення у «Положения про Апеляцiйнi кoмicii' 
ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогiчний унiверситет»» вносяться на пiдставi 

нормативних документiв МОН Укра'iни та рiшень Приймальноi
· кoмicii' ДДПУ. 

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ АПЕЛЯЦIЙНИХ 

КОМIСIЙ 

2.1. Склад Апеляцiйних комiсiй ДДПУ та ГПМ затверджу€ться 

ректором ДДПУ, про що вида€ться вiдповiдний наказ. 

2.2. До складу Апеляцiйних комiсiй не дозволясrься вводити осi
б, дiти 

яких вступають до унiверситету в поточному роцi. 

2.3. Для розгляду апеляцiйних заяв вiд вступникiв, що в
ступають до 

базового унiверситету ДДПУ (ГIIМ) для здобуття ступен
я бакалавра на основi 

повноi· загальноi· середньоi' освiти, створю€ться предметна Апеляцiйна 

комiсiя. 

Для розгляду апеляцiйних заяв вiд вступникiв, що вст
упають до базового 

унiверситету ДДПУ (ГПМ) для здобуття ступеня бака
лавра, ОКР спецiалiста 

або ступеня магiстра на основi ранiше здобутого ОКР ств
орюються атестацiйнi 

Апеляцiйнi кoмicii' за кожною спецiальнiстю окремо. 

2.4. До складу Апеляцiйноi' кoмicii' входять. 

- голова апеляцiйноi' кoмicii'; 

- заступник голови апеляцiйноi· кoмicii' (за необхiдностi); 

- члени апеляцiйноi' кoмicii'; 

- секретар апеляцiйноi' кoмicii' (за необхiдностi). 

2.4.1. Головою предметноi' Апеляцiйноi' комiсiй у базовому
 унiверситетi 

ДДПУ (ГПМ) признача€ться перший проректор ДД
ПУ ( один iз заступникiв 

директора ГПМ). 

Головою атестацiйних Апеляцiйних комiсiй у базовом
у унiверситетi 

ДДПУ (ГПМ) признача€ться один з проректорiв ДДП
У ( один iз заступникiв 

директора ГПМ). 
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Голови Апеляцiйних кoмicii' несуть персональну вiдповiдальнiсть за 

органiзацiю роботи вiдповiдних Апеляцiйних ком1с11, своЕ:часний та 

об'Е:ктивний розгляд апеляцшних заяв, ведения справ, дотримання 

встановленого порядку збереження документiв i конфiденцiйноi" iнформацii". 

2.4.2. За необхiднiстю, склад Апеляцiйноi" кoмicii" може бути поповнений 

заступником голови Апеляцiйноi" кoмicii". 

2.4.3. Членами предметноi· апеляцiйноi кoмicii' призначаються особи з 

числа провiдних науково-педагогiчних (педагогiчних) працiвникiв базового 

унiверситету ДДПУ (ГIIМ вiдповiдно) та вчителiв системи загально·i середньоi' 

освiти регiону, якi не€ членами предметноУ екзаменацiйноУ комiсiУ або ж комiсiУ 

для проведения спiвбесiд. 

Кiлькiсть членiв предметноi' Апеляцiйноi" кoмici'i визначаеться з 

урахуванням загально'i кiлькостi рiзних предметiв у додатку 3, додатку 6: 
«Перелiк конкурсних предметiв у сертифiкатi Укра"iнського центру оцiнювання 

якостi освiти (вступних екзаменiв, творчих конкурсiв)» до Правил прийому до 

базового унiверситету ДДПУ (ГПМ). 

Членами атестацiйних апеляцiйних комiсiй призначаються особи з 

числа провiдних науково-педагогiчних (педагогiчних) працiвникiв базового 

унiверситету ДДПУ (ГПМ вiдповiдно ), якi не е членами атестацiйних комiсiй, 
та наукових установ Укра'iни на пiдставi службових записок деканiв 

факультетiв базового унiверситету ДДПУ (подання директора ГIIМ). 

Кiлькiсть членiв кожноi' з атестацiйних Апеляцiйних кoмicii' (без 

урахування голови та заступника голови кoмicii") у базовому унiверситетi ДДПУ 

(ГIIМ) становить не менше трьох осiб. 

2.4.4. Для забезпечення громадського контролю до Апеляцiйних комiсiй 

можуть залучатися депутати обласних (мiських) рад. 

3. ПОРЯДОК ПОДА ЧI АПЕЛЯЦIЙПИХ ЗАЯВ 

3.1. Вступник ма€ право ознайомитися зi своЕ:ю перевiреною роботою 

та отримати пояснения щодо помилок 1 зауважень. 

Про бажання скористатися цим правом вступник пода€ заяву на iм 'я 

Голови ;riриймально'i кoмici'i ДДПУ (Вiдбiрково'i кoмici'i ГПМ) за зразком, 

поданим у Додатку 1.1. (Додатку 1.2.) до цього Положения. 

Вступник, який виявив бажання скористатися сво'iм правом на 

ознайомлення, повинен пред'явити документ, що засвiдчуе його особу. 

3 .2. Пiсля одержання дозволу на ознайомлення, вступник в присутностi 

представника(iв) екзаменацiйноi' (атестацiйноi') кoмicii' може ознайомитися зi 

своею роботою та/або вiдповiдними результатами оцiнювання. Ознайомлення з 

роботою проводиться вiдповiдно до часу i мiсця, визначеного вiдповiдалъним 

секретарем Приймально'i кoмicii' ДДПУ (Вiдбiрково'i кoмici'i ГПМ). Пiд час 

ознайомлення з роботою категорично забороняеться робити будь-якi записи i 

випра~лення в перевiренiй роботi. 
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3.3. Пiсля ознайомлення з роботою вступник зазначае: на св01и заявi 

факт вiдсутностi претензiй до предметноi' кoмicii' ( екзаменацiйноi' або фаховоi· 

атестацiйноi', кoмicii' для проведения спiвбесiд). 

3 .4. Якщо пiсля ознайомлення зi свое:ю перевiреною роботою та 

надання пояснень вступник не погоджуе:ться з отриманою оцiнкою (балом), вiн 

мае: право подати апеляцiйну заяву за зразком, поданим у Додатку 2.1. (Додатку 

2.2.) до цього Положения. 

3 .5. Вступник, який претендуе: на апеляцiю, повинен пред' явити 

документ, що засвiдчуе: його особу. 

3.6. Апеляцiйна заява вступника до базового унiверситету дJ.(ПУ 

повинна подаватись до приймальноi· кoмici'i базового унiверситету дJ.(ПУ не 

пiзнiше наступного робочого дня зазначено'i кoмici'i пiсля оприлюднення 

результатiв вступного випробування. 

3.7. Апеляцiйна заява вступника до ГIIМ повинна подаватись до 

Вiдбiрковоi' кoмicii' ГПМ в день оприлюднення результатiв вступного 

випробування. 

3.8. Апеляцiйнi заяви, поданi поза встановленi термiни, не приймаються 

та не розглядаються. 

3.9. Апеляцiйна заява (за формою у додатках 2.1. i 2.2.) приймае:ться 

вiдповiдальним секретарем Приймальноi' кoмicii' дJ.(ПУ (Вiдбiрковоi' кoмicii' 

ПIМ). Заява подае:ться особисто вступником. Заяви вiд iнших осiб, у тому числi 

вiд родичiв вступника, не приймаються та не розглядаються. 

3.10. Апеляцiйна заява повинна бути обrрунтованою. У заявi, що 

написана на iм'я голови вiдповiдноi' Апеляцiйноi' кoмicii', вступник вказуе: 

конкретнi претензii' щодо об'е:ктивностi оцiнювання його роботи (результатiв 

творчого конкурсу) пiд час вступного випробування або ж порушення 

процедури його проведения, що призвели до зниження оцiнки. 

3 .11. Прийнята апеляцiйна заява вступника обо в' язково фiксуеться в 

його присутностi у «Журналi реестрацii' апеляцiйних заяв та облiку апеляцiй» 

(додатки 3.1.-4.2.), в якому обов'язково зазначаються: 

1) дата звернення вступника; 2) предмет (вступне випробування), з якого 

подано заяву; 3) прiзвище, iм 'я та по-батьковi вступника; 4) особистий пiдпис. 

3.12. Порядок подачi i розгляду апеляцiйноi' заяви доводяться до вiдома 

вступникiв до початку вступних випробувань та розмiщуються на 

iнформацiйних стендах Приймально'i кoмicii' базового унiверситету дJ.(ПУ та 

iнформацiйних стендах Вiдбiрковоi' кoмici'i ГПМ. 

4. ОРГ АНIЗАЦIЯ ТА ПОРЯДОК РОЗГ ЛЯДУ АПЕЛЯЦIЙНИХ ЗАЯВ 

4.1. Розгляд прийнятих апеляцiйних заяв проводиться з метою 

виявлення об'ективностi виставленоi· оцiнки, а не з метою перескладання 

вступного випробування. 
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4.2. Факт прийняття та реестрацii' апеляцiйноi· заяви анулюЕ результати 

вступного випробування вступника, на яке вона подаеться. За результатами 

апеляцii' бал може залишитися незмiнним, збiльшитися або ж зменшитися. 

4.3. Час i мiсце проведения засiдання Апеляцiйноi' кoмicii' призначаеться 

вiдповiдальним секретарем Приймально'i кoмicii' ДДПУ (Вiдбiрковоi' кoмicii' 

ГПМ) за узгодженням з головою вiдповiдноi' Апеляцiйноi' кoмicii'. 

4.4. Вступнику-заявнику в уснiй формi повiдомляеться дата, час i мiсце 

розгляду апеляцiйноi' заяви та вступник запрошуеться на розгляд його апеляцii'. 

У випадках, коли вступник не з 'яви вся на розг ляд апеляцiйноi' заяви у 

визначений термiн без поважних причин, повторна заява не приймаеться. 

4.5. Апеляцiйна заява вступника розглядасrься на засiданнi вiдповiдно'i 

Апеляцiйноi· кoмicii' не пiзнiше наступного робочого дня Приймальноi· кoмici'i 

базового унiверситету ДДПУ (Вiдбiрковоi· кoмicii' ГПМ). 

4.6. Апеляцiйнi заяви вступникiв зберirаються у вiдповiдального 

секретаря Приймальноi' кoмicii' базового унiверситету ДДПУ (Вiдбiрковоi· 

кoмicii' ГПМ), який видае i'x rоловi вiдповiдноi· Апеляцiйноi' кoмicii' 

безпосередньо перед початком засiдання Апеляцiйноi· кoмicii". 

4.7. Засiдання Апеляцiйноi' кoмicii' вiдбуваеться в окремо вiдведенiй 

аудиторii' та, як правило, у присутностi вступника-заявника. 

4.8. Пiд час розгляду апеляцiйноi' заяви стороннi особи, за винятком 

членiв вiдповiдноi' кoмicii', якi оцiнювали вступне випробування вступника, та 

вступника, апеляцiя якого розглядаеться, на засiдання Апеляцiйноi· кoмici'i не 

допускаються. 

4.9. На засiданнi Апеляцiйноi' кoмicii' повинна бути забезпечена 

спокiйна i доброзичлива обстановка. 

4.1 О. Додаткове опитування вступника-заявника пiд час засiдання 

Апеляцiйноi· кoмicii' не допускаеться. 

4.11. Рiшення Апеляцiйно'i кoмicii' оформлюеться протоколом (зriдно iз 

додатками 5.1. i 5.2.), який пiдписуеться головою i членами кoмicii'. 

4.12. Рiшення Апеляцiйноi' кoмicii' приймаеться на ii' засiданнi. Для 

прийняття певного рiшення необхiдно, щоб за нього проголосувала бiльшiсть з 

присутнiх на засiданнi членiв кoмicii'. Засiдання вважаеться легiтимним, якщо 

на ньому присутнi не менше цоловини членiв кoмicii'. Рiшення (ухвала) кoмici'i 

фiксуеться у «Журналi реестрацi1 апеляцiйних заяв та облiку апеляцiй». 

5. ШКАЛИ ОЦIНЮВАНПЯ ВЩПОВЩЕЙ ВСТУПНИКIВ ДО ,lЩПУ 

5.1. Оцiнювання знань вступникiв до базового унiверситету ДДПУ 

здiйснюеться з урахуванням наступного 

5. I .1. Для вступникiв на навчання для здобуття ступеня бакалавра на 

основi повноУ загальноi' середньоi' освiти - за шкалою вiд 100 до 200 балiв. 

Особи, якi одержали з непрофiльного конкурсного предмету менш як 100 балiв 

позбавляються права складати наступний екзамен та участi в конкурсному 

вiдборi. 
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5.1.2.. Для вступникiв на навчання для здобуття ступеня бакалавра на 

основ~ здобутого ОКР молодшого спецiалiста (за спорiдненою спецiальнiстю)

- за шкалою вiд 100 до 200 балiв. Особи, якi одержали з непрофiльного 

конкурсного предмету менш як 100 балiв позбавляються права складати 

наступний екзамен та участi в конкурсному вiдборi. 

5 .1.3. Для вступникiв на навчання для здобуття ступеня бакалавра на 

основi здобутого ступеня бакалавра або магiстра за iншим напрямом пiдготовки 

( спецiальнiстю) - за 200-бальною шкалою. Особи, якi одержали на вступному 

випробуваннi менше як 100 балiв, позбавляються права участi в конкурсному 

вiдборi. 

5.1.4. Для вступникiв на навчання для здобуття ступеня магiстра на основi 

здобутого ступеня бакалавра - за 200-бальною шкалою. Особи, якi одержали 

на вступному випробуваннi менше як 100 балiв, позбавляються права участi в 

конкурсному вiдборi. 

5.2. Оцiнювання знань вступникiв до вiдокремленого структурного 

пiдроздiлу ГПМ здiйснюЕ:ться з урахуванням правил прийому до ГПМ та 

вiдповiдними шкалами оцiнювання вступних випробувань, що проводя
ться 

ГIIМ. 

6. ПРОЦЕДУРА АПЕЛЯЦII ТА ОФОРМЛЕНИЯ РIШЕНЪ 

АПЕЛЯЦIЙНОI KOMICII 

6.1. Апеляцiйна комiсiя розгляда€ апеляцiйну заяву вступника-заявниi<а 

обов'язково у присутностi голови (як виняток, у присутностi заступника 

голови) Апеляцiйно1 комiсi1 та екзаменаторiв (членiв комiсi1), щ
о проводили 

вступне випробування. 

6.2. Апеляцiйна комiсi,я прийма€ рiшення щодо об'Е:ктивностi оцiнки 

(виставленого балу), одержаноi' вступником шляхом перевiрки конспекту 

вiдповiдi чи результатiв тесту. 

6.3. Пiд час розгляду апеляцiй члени Апеляцiйноi' кoмicii' (за наявностi, 

- секретар кoмicii) протоколюють yci своi· зауваження та висновки. 

6.4. Результати засiдання Апеляцiйно1 ком1с11 протоколюються. 

Протокол апеляцii' пiдписуе голова (як виняток, заступник голови) 
i всi члени 

кoмicii'. Результати рiшення Апеляцiйноi' кoмicii' подаються як пропо
зицiУ до 

Приймальноi' кoмicii' базового унiверситету ДДПУ (Вiдбiрковоi' кoмic
ii' ГПМ), 

яка на своему засiданнi розглядае цi пропозицii' та прийма€ остаточне рi
шення. 

6.5. Рiшення Апеляцiйноi' кoмicii' приймаються простою бiльшiстю 

голосiв вiд загального складу комiсiУ. У разi рiвноi· кiлькостi голос
iв «за» та 

«проти» приймаЕ:ться рiщення, яке пiдтримав голова комiсi1 (за 
вiдсутностi 

голови - заступник голови). 

6.6. За результатами апеляцii' може бути прийняте одне з двох рiшень: 

- про залишення незмiнною кiлькостi отриманих заявником балiв; 

- про збiльшення отриманих заявником балiв. 
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6.7. 1 li ~m, · нщi11'НJ 1111н 'i11 1.: l;~111111J1 Л1t (jm1цl'111u'i 1щмici'r' виt:11O01<и щодо 
сщi11ю1111111111 pofioт11 (11 <;ту111101 '0 11и11роuув11111,н) ,,и рt;·1ут,тнтiu пюрчо,·о 
1со1щурсу ·1 фi · 1и•111о'~' 11lю·o·1 ·011J1 1; 110 <.; 'l'i fJ t: '1-y1111ию1 11iщ1исуюп,сs1 uciмu членами 

Л11ст1цНi1,о'~' ,mмi c i'(, ЯJ(i Сiрш ,и yi1tt c·1·1J у ·лн; iщ11111i. 

У po·1i 11ри/11н1ттн Л11 u;1н1~iИ1ющ icoмi<.;icю рi1111;:111н1 f'IPO змi11у оцi1-11<и, 

ОJ1сржоrю'( 11 с'l'у1111и1юм 11iJt ,,а с 11c·1·y1111or·o 11и111ю(iунш1ш1 , випраолсн11я вносяться 

н с1< ·mмещ111/i111у r1!,>ом/щ111, ( 1Ji;1,o мi (.;' l ' I, IJ (.;' 1 ·y111ю1 ·O ви11робуuа1нrя, r1рото1<ол 

с пiвбсс iл. и), с1<'mл1(:11сщ/й111111 J/1,I0/11 ( «Л1жу111 pc'JYJ11/1 'aтi1J вступних виr,робувань») 

i 11ис1,мо11у ро(юту (щжу111 ус,ю'i нiJoю11i;1, i, с11iнбссiди) з наступним записом: 

«Бол « ... » 11и11ра ш1 сш1'1 11t1 « ... >> ·1t1 рс·•ут1то · 1 ·uми ш1стщi'~'. Протокол N!! ... оiд ... 
2020 р.>> . 

13и11раш1с1111s1 ·нт iряст ,,ся rri;t11и caми 11iл. 11онiда;1ыю1 ·0 се,сретаря )JДПУ 

(Biдбipк()no'i 1(()мi c i'i l 'IIM) i 1 ·щюш1 с1<·шм1.:11а11. iй11 о'i (атестацiйно't) кoмici'i та 

cl(ri пл юст,,с r, , JC', а ·, · ,<ою. 

BИl(JHIДLc1 ~1i, 11(0 Ol(illIOIНIJIИ 1/ИCIJMOIJY rofioти та ГIОС'f'НОИJ/И ·щнижену оцiнку, 

Аiдсторо11ююты:.s1 вiд приИому всту1111их ни11rобува11ь i притяrуються до 

дисциплiнарноУ оiдпооiдалыюстi. 

6.8. Рсзул,,тати апслsщiУ O1·O1юшую·1ъся оступнику оiдразу пiсля 

закiнчення засiдаш1я а11еющiйно'i кoмici'i. Вступнику пролонусться пiдписати 

прото1сол Апсляцiйно'i кoмici't' та J)l(a:Jaти в ньому факт ознайомлення з 

рiшенням та факт з ,~оди або незгоди з рiшенням Апеляцiйно'i кoмici'i. 

6.9. Виснооки Апсшщiйно'i кoмici'i розглядаються та затверджуються 

вiдповiдним рiшенням на найблюJсLюму засiданнi Приймально'i кoмici'i базового 

унiверситету ДДПУ (Вiдбiрково'i rcoмici'i ГilM). 

6.] О У разi вiдсутностi вступника на засiданнi Апеляцiйно'i кoмici'i, або 

якщо вступни~< не поrоджуеться з рiшенням Апеляцiйно'i кoмici'i i не лiдписус 
протокол Аnеляцiйноi· кoмici'i, rолова Апеляцiйно'i кoмici'i здiйснюс вiдповiдний 

запис у протоколi Апеляцiйно'i кoмici'i. Вступник мае право повторно подати 

мотивовану заяву на iм'я rолови приймалыю'i кoмici'i базового унiверситету 

ДДПУ (Вiдбiрково'i кoмici'i ГПМ), у якому вiн повинен вказати конкретнi 

претензi'i до якостi оцiнки вiдповiдi пiд час вступного випробування i причини 
незгоди з резуm>татом апеляцi'i. Заява подасться в день апеляцi'i 

вiдповiдальному секретарю ДДПУ (Вiдбiрково·i кoмici'i ПIМ). 

Рiшення Приймально'i кoмici'i базового унiверситету ДДПУ (Вiдбiрково'i 

кoмicii' ГIIM) щодо повторно'i апеляцi'i е остаточним та не пiдлягас оскарженню. 

7. ЗВIТНIСТЬ ТА ЗБЕJ>IГ АННЯ ДОКУМЕНТIВ ЩОДО АПЕЛЯЦIЙ 

7.1. Щорiчна робота Апеляцiйних комiсiй закiнчусться звiтами 'ii голiв, 
якi затверджуеться на rriдсумковому засiданнi Приймально'i кoмici'i ДДПУ. 

7.2. Основними документами про дiяльнiсть Апешщiйно'i кoмici'i, що 

зберiгаються у справах Приймально'i кoмici'i протягом року, с: 
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7.2.1) 

7.2.2) 

апеляцiйнi заяви вступникiв; 

протоколи засiдання атестацiйних комiсiй; 



7.2.3) журнал реестрацi"i апеляцiйних заяв та облiку апеляцiй. 

8. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Положения вводиться в дiю з наступноrо дня пiсля його затвердження 
наказом ректора. 

8.2. Змiни та доповнення до Положения вноситься наказом ректора або 
наказом ректора за рiшенням вченоi" ради унiверситету або вiдповiдного 
дорадчого органу. У такому ж порядку Положения скасовуеться . 

8.3. Вiдповiдальнiсть за актуалiзацiю Положення та контроль за виконання 
йоrо вимог несуть посадовi особи унiверситету вiдповiдно до "ix 
функцiональних обов' язкiв. 

РОЗРОБНИКИ ПОЛОЖЕIШЯ: 

Заступник голови приймально"i кoмici"i 

Вiдповiдальний секретар приймальноi" кoмici"i 

Заступник вiдповiдального секретаря 
приймально1 комiсП 

Заступник вiдповiдального секретаря 
приймально"i кoмici"i 

ПОГОДЖЕНО: 

Проректор з науково-педагогiчно1 роботи 

С.О. Чайченко 

А.В. Малахова 

Т.В. Турка 

А.В. Стьопкiн 
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Додатки 

Додаток 1.1. 

Бланк заяви вступника до ДДПУ на ознайомлення з екзаменацiйною работою 

Г оловi Приймально"i кoмici"i ДЦПУ 

С.О. Омельченко 

вступника (ки), який (яка) вступае 

доДЦПУ на 
(денну / заочну) 

форму навчання для здобутrя 

(бакалавра/ спецiалiста / магiстра) 

за 

(напрямом пiдготовки / спецiальнiстю) 

(код та назва напряму пiдготовки / спецiальностi) 

(прiзвище, 

iм'я, по батьковi) 

конт. тел.: 

Заява 

Прошу дозволити ознайомитись з екзаменацiйною роботою ( ар кушем 

ВС1)'IIНОГО внпробування) на предмет об'ективностi Гi оцiнювання та наявних 

по~mлок i недолiкiв вступного випробування з 

(назва ВСl)'ПНого внпробування) 

складеного мною « __ » _____ 2020 року 

Дата Пiдпис 

3 екзаненацiйною роботою (аркуше.лt вступного випробування) 

ознайо.млений(а). До ко.мiсП (екза.ме1-1ацiйноi· або фаховоi атестацiй1-юi) 

претензiй i зауважень не .наю. 

Дата Пiдпнс 

10 



Додаток 1.2. 
Бланк заяви вступника до ПIМ на ознайомлення з екзаменацiйною роботою 

Головi Вiдбiрково'i кoмici'i ГПМ 

вступника (ки), який (яка) вступае 

до ГПМ на 
(ден11у / заочну) 

форму навчання для здобуття 

(бакалавра/ спецiалiста / маriстра) 

за 

(напрямом пiдrотовки / спецiальнiстю) 

(код та назва напряму пiдrотовки / спецiальностi) 

(прiзвище, 

iм'я, по батьковi) 

конт. тел.: 

Заява 

Прошу дозволити ознайомитись з екзаменащиною роботою ( аркушем 
вступного випробування) на предмет об'ективностi П оцiнювання та наявних 

помилок i недолiкiв вступного випробування з 

(назва вступноrо випробування) 

складеного мною « __ » _____ 2020 року 

Дата Пiдпис 

З екзаменацiйною роботою (apкyiue.1v1 вступного випробування) 

ознайомлений(а). До кoмicii" (е1<за.менацiй1-1оi" або фаховоi" атестацiйноi) 

претензiй i заува:J1сень не маю. 

Дата Пiд1111с 
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•v •• Додаток 2.1. 
Бланк апеляц1иноI заяви вступника до базового унiверситету ДДПУ 

Головi Апеляцiйноi" кoмicii" ДЦПУ 

(прiзвище та iнiцiали голови Апеляцiйно'i кoмici'I) 

вступника (ки), який (яка) вступае 

доДДПУ на 
(денну / заочну) 

форму навчання для здобуття 

(бакалавра/ спецiалiста / магiстра) 

за 

(напрямом пiдготовки / спеuiальнiстю) 

(код та назва наnряму пiдготовки / сnеuiальностi) 

(nрiзвище, 

iм'я, по батьковi) 

конт. тел.: 

Заява 

Прошу розглянути питания про об'ективнiсть оцшювання вступного 

випробування з 

(назва встуnного виnробування) 

складеного мною « __ » 
оцiнкою (балом) i вважаю, що 

Дата 
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2020 року, оскiльки я не згоден (а) з 

(конкретнi зауваження) 

ПiдШ\С 



Додаток 2.2. 
Бланк апеляцiйно'i заяви вступника до ПIМ 

Головi Апеляцiйноi' кoмici"i ГПМ 

(прiзвище та iнiцiали голови Апеляцiйно"i кoмici'i) 

вступника (ки), який (яка) вступае 

до ГПМ на 
(денну / заочну) 

форму навчання для здобуття 

(бакалавра/ спецiалiста / магiстра) 

за 

(напрямом пiдготовки / спецiальнiстю) 

(код та назва напряму пiдготовки / спецiальностi) 

(прiзвище, 

iм'я, по батьковi) 

конт. тел.: 

Заява 

Прошу розглянути питания про об'ективнiсть ощнювання вступного 

випробування з 

(назва вступного випробування) 

складеного мною « » 2020 року, оскiльки я не згоден (а) з 

оцiнкою (балом) i вважаю, що 

(конкретнi зауваження) 

Дата Пiдпнс 
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Додаток 3.1. 
Титульна сторiнка журналу реестрацi'i апеляцlйних заяв вступникlв до /JдПУ 

Мiнiстерство освiти i науки Укра·fни 
Державний вищий навчальний заклад 

«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОПЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ» 

Журнал 

реестрацi"i апеляцiйних заяв та облiку апеляцiй . 
вступник1в 

до базового унiверситету ДДПУ 

Слов'янськ - 2020 
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Додаток 3.2. 
Титульна сторiнка журналу petcтpaцi"i апеляцiйних заяв вступникiв до ГIIM 

Мiнiстерство освiти i науки Укра·iни 
Державний вищий навчальний заклад 

«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОПЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ» 

Журнал 
реестрацii" апеляцiйних заяв та облiку апеляцiй 

вступникiв 
до вiдокремленого структурного пiдроздiлу 

«Горлiвський iнститут iноземних мов» 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогiчний унiверситет» 

Горлiвка - 2020 
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Додаток 4.1. 
Лlвм.- бlк аркуwу журналу росстрацl)' апеляцlйних заяв та облiку апеляцiй 

--№ Дата Наэва nредмоту Прlзвище, Особистий 
3/n эв&рнення (остуnноrо виnробування), lм'я, по-батьковl пlдпис 

- 8С'ТУ,ПНМКI з якоrо __nодано аnеляцlйНУ. заяву вступника встvпника 

_1_ а 3 4 5 --
t' ---.., 
-· 
" ·'· -- -4-, - -s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10, 
11. 
12. 
13. 
l 4. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
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Додаток 4.2. 

Пр1оий б l ,с 1рнуwу жур ~••лу рвссrрац l'( а nоляцlиних заяв та облlку аnеляцiй 

Nr, Номор протоколу Ро;,ут-.тоти рlаuоння Пlдnис Примfтки 

э/n Э 6' C IДO JtlfJI (yxnono) ronooи аnеnяц/йно'( 

ком/сf( a_nonлцl ~ tt oY ком/сlУ onoлm4l й 11 01 ком/с / '( 
- в- -~ 7 в 9 10 

1 . 
2. 
З . 

4. 
5. 
6. -
7. 
8, 
9. 
J О . -
11 . 
] 2. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
] 9. 
20. 

··~ 

,_ 

1= 

,_ 

~ 

-

-- -
-

Додаток 5.1. 
Бланк протоколу засiдання Апеляцiйно"i кoмici"i ДЦПУ 

Затверджено на засiданнi приймальноi' 

кoм ic i'i базового ун iверситету ДДПУ, 

Протокол № __ вiд 

» 2020_р. 
- - - --------

Голова приймальноi" кoм icii' ДЦПУ 

С.О. Омельченко 

ПРОТОКОЛ № 

засiдання Апеляцiйно'1 кoмici'i' 
---------- -
предметно'( / атестацiйно'( 

базового унiверситету ДДПУ 

вiд _ ._ .2020 р . 

Присутнi : го11оnа апс11яuiйноi' кoмicii' -
ч11е11и кoмicii': 

Слухали: апеляцiю вступника 
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на 

денну/заочну 

для здобуrтя 

форму навчання 
прiзвище, iм'я, по-батьковi 

повна назва факульте-rу 

за 

бакалавра / спеuiалiста / магiстра напрямом пiдготовки / спеuiальнiстю 

код та назва напряму пiдготовки / спеuiальностi 

Виступили: 

Внесли 
пропозицiю: 

Результати голосування: 

Ухвалили: 

Голова Апеляцiйно"i кoмici"i 

залншитн без змiн оuiнку вступника « . .. )) 

змiюпи оuiнку вступника з « . . . )>на« . .. » 

«за» - ------- «проти» -

залишити без змiн оuiнку вступника « . .. )) 

збiльшип1 оuiнку вступника з « . . . )) на <С •• )) 

пiдпис прiзвише та iнiuiaли 

niдписн членjв Апеляuiйноi комiсi, 

З рiwенням Апеляцiйно"i кoмicii ознайомлений (на) та 

погоджуюсь / не погоджуюсь пiдпис вступника 
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Додаток 5.2. 
Бланк протоколу засiдання Апеляцiйно"i кoмici'i ГIIM 

Затверджено на засiданнi вiдбiрково"i 
комiсПГПМ, 
Протокол № ___ вiд 
(( » 2020_ р. --- --------

Голова вiдбiрково"i кoмici"i ПIМ 

ПРОТОКОЛ № 
засiдання Апеляцiйно'~' кoмici·i ------------

предметно"i / атестацiйно"i 
вiдокремленого структурного пiдроздiлу ПIМ 

вiд _._.2020 р. 

Присутнi: голова апеляцiйноi кoмici'i -
члени кoмicii: 

Слухали: апеляцiю вступника 

на ------
денну/заочну 

дляздобупя 

Виступили: 

Внесли 
пропозицiю: 

форму навчання 
nрiзвище, iм'я, по-батьковi 

повна назва факультету 

за 

бакалавра/ спецiалiста / магiстра напрямом niдготовки / спецiальнiстю 

код та назва наnряму пiдготовки / сnецiальностi 

залишити без змiн оцiнку вступника « ... » 

змiнити оцiнку вступника з « ... »на« ... » 

Результати голосування: «за» - ______ ; <шроти» -

Ухвалили: 
залишити без змiн оцiнку вступника « .. . » 

збiльшити оцiнку вступника з « ... »на« ... » 

Голова Апеляцiйно·i кoмici'i 
пiдпис прiзвище та iнiцiали 

пiдписи членiв А11еляцiйноУ комiсiУ 

З рiшенням Апеляцiйно·i кoмici'i ознайомлений (на) та 

погоджуюсь / не погоджуюсь пiдпис вступника 
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