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1. Апеляційна комісія як функціональний підрозділ Приймальної комісії 

Університету створюється для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій 

абітурієнтів під час проведення вступних випробувань і зарахування за їх 

результатами до Університету осіб, яким надане таке право згідно із Умовами 

прийому до ВНЗ України та Правилами прийому до ПВНЗ «Нікопольський 

економічний університет».

2. Апеляційна комісія працює в умовах гласності відповідно до чинного 

законодавства України, Статуту ПВНЗ «Нікопольський економічний університет», 

Умов прийому до вищих навчальних закладів України, Правил прийому до ПВНЗ 

< Нікопольський економічний університет», Положення про Приймальну комісію та 

Положення про Апеляційну комісію.

Порядок роботи Апеляційної комісії визначається цим Положенням, яке 

затверджується головою Приймальної комісії Університету.

3. Головою Апеляційної комісії призначається один із проректорів

Нікопольського економічного університету, який не є членом Приймальної комісії.

Склад Апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних

працівників Університету та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які
*

не є членами предметних екзаменаційних комісій Університету.

До складу Апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких 

вступають до Університету у поточному році.

4. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному 

випробуванні в Університеті, подається особисто на ім’я голови Апеляційної комісії 

у терміни, визначені Прцймальною комісією для подання апеляцій (як правило, в 

день оголошення результатів, але не пізніше, ніж за добу до оголошення списку 

рекомендованого до зарахування), і реєструється у прошнурованому та 

пронумерованому Журналі реєстрації апеляцій.

Апеляція розглядається в день її подання у присутності вступника, але не 

пізніше наступного дня після її подання.

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.



5. Порядок подання і розгляду апеляції доводиться через засоби наочної 

інформації до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

6. Рішення Апеляційної комісії приймається на її засіданні і є обов’язковим для 

виконання.

7. Робота Апеляційної комісії закінчується звітом, який заслуховується на 

засіданні Приймальної комісії.
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