1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про апеляцію результатів перевірки знань регламентує
порядок створення і функціонування в Інституті біології тварин НААН
апеляційної комісії, порядок подання і розгляду апеляційних заяв, прийняття
рішень апеляційною комісією щодо об’єктивності підсумкової оцінки з
дисципліни.
1.2. Положення про апеляцію результатів перевірки знань Інституту
біології тварин НААН розроблено з урахуванням Закону України «Про вищу
освіту», Положення «Про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти», «Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 р., № 261, нормативно-правових документів Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти, Положень чинних наказів МОН
України, а також Положень, затверджених директором Інституту біології
тварин НААН.
1.3. Здобувач вищої освіти, який не погоджується з оцінюванням його
відповіді на екзамені за білетом, може оскаржити рішення викладача щодо
виставленої оцінки шляхом подання апеляційної заяви.
1.4. Для розгляду заяви про апеляцію результатів перевірки знань у день
її подання наказом директора Інституту створюється апеляційна комісія.
1.5. Апеляційна комісія створюється в Інституті біології тварин НААН з
метою захисту прав здобувачів вищої освіти.
1.6. Апеляційна комісія працює відповідно до чинного законодавства
України на засадах об’єктивності, неупередженості, доброчесності, прозорості.
Голова апеляційної комісії несе персональну відповідальність за своєчасний і
об’єктивний розгляд апеляційної заяви.
1.7. Копії документів щодо апеляції результатів підсумкового контролю
додаються до особової справи здобувача вищої освіти
2. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВИ ПРО АПЕЛЯЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
2.1. Здобувач вищої освіти, який не погоджується з оцінкою, отриманою
при здачі іспитів, може подати апеляційну заяву з метою перегляду результатів
оцінювання екзаменаційною комісією рівня його знань.
2.2. Апеляційна заява подається у день складання іспиту письмово
особисто здобувачем вищої освіти, який не погоджується з екзаменаційною
оцінкою.
2.3. Апеляційна заява подається на ім’я директора Інституту біології
тварин НААН і має бути обґрунтованою, тобто містити конкретні факти, за
якими оскаржується оцінка з певної дисципліни.
2.4. Апеляційна заява реєструється в канцелярії Інституту біології тварин
НААН.
2.5. У разі подання апеляційної заяви здобувачем вищої освіти ступеня
доктора філософії, її візує керівник дисертаційної роботи і/або завідувач відділу,
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де виконується дисертаційна робота.
2.6. У разі відсутності без поважної причини на іспиті здобувач вищої
освіти не має право подавати апеляційну заяву.
3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ ПРО АПЕЛЯЦІЮ
РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
3.1. Розгляд апеляційної заяви проводиться на засіданні апеляційної
комісії не більше ніж через 3 робочих дні після подання цієї заяви.
3.2. До складу апеляційної комісії входять 5 осіб, а саме заступник
директора з наукової роботи (голова комісії), заступник голови комісії, секретар
комісії, а також 2 провідних наукових співробітники, які не входили до складу
екзаменаційної комісії.
3.3. На засіданні апеляційної комісії додатково можуть бути запрошені
фахівці (не більше 2) з питань, що є предметом розгляду. Родичі, друзі, близькі
знайомі здобувача до складу апеляційної комісії не включаються.
3.4. Розгляд апеляційної заяви має відбутись у присутності особи, яка
подала заяву.
3.5. На засідання апеляційної комісії можуть бути запрошені члени
екзаменаційної комісії з питань, що стали предметом розгляду апеляційної
комісії, для обґрунтованого пояснення рішення екзаменаційної комісії.
3.6. Члени апеляційної комісії детально вивчають і аналізують письмову
відповідь або реферат автора апеляційної заяви, проводить співбесіду і приймає
остаточне рішення щодо одержаної оцінки.
3.7. Всі запитання, зауваження, обговорення, що розглядаються на
засіданні апеляційної комісії, а також відповіді особи, яка подала апеляційну
заяву, вносяться у протокол засідання апеляційної комісії.
4. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
4.1. Апеляційна комісія шляхом відкритого голосування більшістю голосів
приймає одне з рішень:
– про відповідність оцінювання екзаменаційною комісією знань особи,
апеляційну заяву якої розглядається,
– про те, що ця особа заслуговує іншої оцінки, але не нижчої за отриману
на екзамені.
4.2. Якщо апеляційна комісія приймає рішення про зміну оцінки,
попередні результати оцінювання знань здобувача вищої освіти анулюються.
Нова оцінка, яка не може бути нижчою за попередню, вноситься до
екзаменаційної відомості і екзаменаційного листа, де ставить підпис голова
апеляційної комісії.
4.3. Прийняте рішення оформлюється протоколом, який підписується
всіма членами апеляційної комісії.
4.4. Рішення апеляційної комісії доводиться до відома особи, апеляційна
заява якої розглядалася. Ця особа має засвідчити факт ознайомлення з
протоколом апеляційної комісії своїм підписом.
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