ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ректора
від 14.07.2016 р. № 71-заг.

ПОЛОЖЕННЯ
про апеляційну комісію Дніпропетровського державного
інституту фізичної культури і спорту
І. Загальні положення
1.1. Апеляційна комісія Дніпропетровського державного інституту
фізичної культури і спорту (далі – ДДІФКіС) створюється з метою захисту прав
осіб, які складали вступні іспити, творчі конкурси з оцінки фізичних здібностей
вступників, за ступенем бакалавр, фахові вступні випробування та вступний
екзамен з іноземної мови за ступенем магістр, освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліст, розгляду апеляційних заяв щодо результатів вступних випробувань
(далі – апеляційна заява щодо результатів).
Апеляційна комісія ДДІФКіС в своїй роботі керується чинним
законодавством України та працює в умовах гласності.
1.2. Це Положення визначає порядок організації, діяльності та основні
функції апеляційної комісії ДДІФКіС (далі – Апеляційна комісії).
1.3. Дія цього Положення поширюється на Апеляційну комісію, яка
здійснює свою роботу під час організації та проведення творчого конкурсу з
оцінки фізичних здібностей вступників за ступенем бакалавр, вступних
фахових випробувань та вступного екзамену з іноземної мови за ступенем
магістр, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, та осіб, які подали
апеляційну заяву щодо їх результатів (далі – заявник).
1.4. Під час розгляду апеляційних заяв щодо результатів Апеляційною
комісією встановлюється об’єктивність оцінювання відповідей заявників та
здійснюється перевірка правильності визначення результату творчого конкурсу
з оцінки фізичних здібностей вступників, фахового випробування та вступного
екзамену з іноземної мови.
ІІ. Основні функції апеляційної комісії
2.1. Прийняття і розгляд апеляційних заяв вступників щодо результатів
проведених Дніпропетровським державним інститутом фізичної культури і
спорту творчого конкурсу з оцінки фізичних здібностей вступників, фахових
вступних випробувань та вступного екзамену з іноземної мови.
2.2. Прийняття рішень за результатами розгляду апеляційних заяв та
доведення їх до відома заявників.
2.3. Аналіз та узагальнення досвіду роботи з питань розгляду апеляційних
заяв.
ІІІ. Організація діяльності апеляційної комісії
3.1. Склад Апеляційної комісії затверджується наказом ректора інституту.

3.2. Кількісний склад Апеляційної комісії визначається з урахуванням
загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до Правил
прийому до інституту.
3.3. Головою апеляційної комісії призначається перший проректор
ДДІФКіС, який несе персональну відповідальність за організацію роботи
апеляційної комісії, своєчасний та об’єктивний розгляд апеляційних заяв щодо
результатів, ведення справ, дотримання встановленого порядку збереження
документів і конфіденційної інформації.
3.4. До складу Апеляційної комісії входять:
- вчителі системи загальної середньої освіти м. Дніпропетровська, тренерів
дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих шкіл олімпійського
резерву – при прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти;
- з числа провідних науково-педагогічних працівників Дніпропетровського
державного інституту фізичної культури і спорту, провідних науковопедагогічних
працівників
інших
вищих
навчальних
закладів
м. Дніпропетровська – при прийомі на навчання на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра або освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста.
3.5. У разі неправомірного використання наданих прав члени Апеляційної
комісії несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України,
у тому числі за розголошення конфіденційної інформації про заявників.
3.6. До складу Апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких
вступають до інституту в поточному році.
3.7. Рішення Апеляційної комісії оформлюються протоколом, який
підписується головою і членами комісії.
3.8. Термін повноважень Апеляційної комісії становить один рік.
3.9. Документами про діяльність Апеляційної комісії, що зберігаються
протягом року, є:
- апеляційні заяви щодо результатів;
- протокол засідання комісії;
- журнал реєстрації апеляційних заяв.
3.10. Рішення Апеляційної комісії приймаються на її засіданнях. Для
прийняття позитивного рішення необхідно, щоб за нього проголосувала
більшість з присутніх на засіданні членів комісії. Засідання вважається
легітимним, якщо на ньому присутні не менше половини членів апеляційної
комісії з відповідної дисципліни (спеціальності). Рішення комісії фіксується у
книзі обліку апеляцій.
ІV. Порядок подання апеляційних заяв
4.1 Вступник має право подати апеляцію щодо екзаменаційної оцінки
(кількості балів), отриманої на вступному випробуванні в інституті.
4.2 Апеляція повинна бути обґрунтованою и поданою до приймальної
комісії особисто вступником у вигляді заяви на ім.”я голови приймальної
комісії тільки у письмовій формі.

4.3. Вступник, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному
випробуванні, повинен пред’явити документ, що посвідчує особу.
4.4. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не
приймаються й не розглядаються.
4.5. Апеляційна заява подається не пізніше наступного робочого дня після
оголошення екзаменаційної оцінки.
4.6. Апеляційні заяви, подані не в установлений термін, до розгляду не
приймаються.
4.7. Апеляції з питань відсторонення від випробування Апеляційною
комісією не розглядаються.
V. порядок розгляду апеляцій
5.1. Апеляція, як правило, розглядається на засіданні Апеляційної комісії в
день її подання у присутності вступника але не пізніше наступного робочого
дня після її подання.
5.2. При подання апеляції вступнику в усній формі повідомляється дата,
час і місце розгляду апеляції та вступник запрошується на розгляд його
апеляції. У випадках, коли вступник не з”явився на розгляд апеляційної заяви у
визначений термін без поважних причин, повторна заява Апеляційною
комісією не приймаються.
5.3. На засіданні Апеляційної комісії повинна бути забезпечена спокійна і
доброзичлива обстановка.
5.4. Під час розгляду апеляційної заяви сторонні особи, в тому числі члени
відповідних предметних екзаменаційних комісій, комісій для проведення
співбесід, фахових атестаційних комісій інститут, за винятком вступника,
апеляція якого розглядається, на засідання Апеляційної комісії не
допускаються.
5.5. Додаткове опитування вступника чи перескладання вступного
випробування при розгляді апеляцій не допускається. Під час розгляду апеляцій
члени апеляційної комісії протоколюють усі свої зауваження та висновки.
5.6. Рішення Апеляційної комісії приймаються простою більшістю голосів
від загального складу комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та проти»
приймається рішення, яке підтримав голова комісії.
5.7. Після закінчення засідання Апеляційної комісії висновки щодо
оцінювання роботи чи результатів вступного випробування вступника
підписується всіма членами Апеляційної комісії, які приймали участь у
засіданні.
5.8. За результатами розгляду апеляції може бути прийняте одне з двох
рішень:
- про задоволення апеляції та збільшення отриманих учасником балів;
- про відхилення апеляції та залишення кількості отриманих заявником
балів.
У разі прийняття Апеляційною комісією рішення про зміну оцінки
одержаної вступником під час вступних випробувань. Нова оцінка вноситься у

окрему відомість, у екзаменаційному листі вступника робиться спеціальна
відмітка про зміну оцінки на підставі рішення Апеляційної комісії.
5.9. Результатами апеляції оголошуються вступнику відразу після
закінчення розгляду. Вступнику пропонується підписати протокол Апеляційної
комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням Апеляційної
комісії.
5.10. У разі відсутності вступника на засіданні Апеляційної комісії і не
підписує протокол Апеляційної комісії, голова Апеляційної комісії здійснює
відповідний запис у протоколі Апеляційної комісії.
5.11. Висновки апеляційної комісії розглядаються та затверджуються на
засіданні приймальної комісії.
5.12. Щорічна робота Апеляційної комісії закінчується звітом. Який
затверджується
на
підсумковому
засіданні
приймальної
комісії
Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту.

Відповідальний секретар
приймальної комісії
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