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Порядок роботи апеляційних комісій  
Приймальної комісії Національного транспортного університету 

 
1. Для розгляду апеляцій вступників утворено апеляційні комісії 

Приймальної комісії Національного транспортного університету:  
- апеляційна комісія при вступі на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра; 
- апеляційна комісія при вступі на навчання для здобуття ступеня 

магістра; 
- апеляційна комісія при вступі на навчання до аспірантури. 
2. Склад апеляційних комісій затверджено наказом по Національному 

транспортному університету № 185 від 06 травня 2022 року «Про затвердження 
складу підрозділів Приймальної комісії, які відповідають за проведення 
вступних випробувань, апеляційних та відбіркової комісій» (додаток 5 до 
наказу). До діяльності апеляційних комісій можуть залучатися представники 
громадськості, органів студентського самоврядування, зовнішні експерти, 
уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції. 

3. Головами апеляційних комісій призначено проректорів університету, 
які не є членами комісій для проведення індивідуальних усних співбесід з 
конкурсних предметів, або фахових атестаційних комісій, або інших 
підрозділів, які відповідають за проведення вступних випробувань у 
Національному транспортному університеті.  

Заступником голів апеляційних комісій при вступі на навчання для 
здобуття ступеня бакалавра та при вступі на навчання для здобуття ступеня 
магістра призначено директора центру університету, який не є членом комісії 
для проведення індивідуальної усної співбесіди з конкурсного предмета, або 
фахової атестаційної комісії, або іншого підрозділу, який відповідає за 
проведення вступних випробувань у Національному транспортному 
університеті.  

Склад апеляційної комісії при вступі на навчання для здобуття ступеня 
бакалавра сформовано з числа провідних науково-педагогічних працівників 
Національного транспортного університету, а також інших закладів вищої 
освіти, які не є членами комісій для проведення індивідуальних усних співбесід 
з конкурсних предметів, комісії для проведення творчого конкурсу з живопису, 
комісії для проведення вступного іспиту з мови навчання та предметних 
екзаменаційних комісій для проведення вступних іспитів для іноземців у 
Національному транспортному університеті. 

Склад апеляційних комісій при вступі на навчання для здобуття ступеня 
магістра, а також при вступі на навчання до аспірантури сформовано з числа 
провідних науково-педагогічних працівників Національного транспортного 
університету, інших закладів вищої освіти, які не є членами фахових 
атестаційних комісій, атестаційної комісії з іноземної мови, комісії для 
проведення вступного іспиту з мови навчання та предметних комісій у 
Національному транспортному університеті. 
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4. Вступник має право подати апеляцію щодо результатів вступного 
випробування, складеного у Національному транспортному університеті 
(індивідуальної усної співбесіди, творчого конкурсу з живопису, фахового 
вступного випробування, вступного іспиту зі спеціальності тощо) у разі 
виникнення сумніву стосовно правильності встановлення результату 
(екзаменаційної оцінки (кількості балів)). 

5. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 
отриманої на вступному випробуванні у Національному транспортному 
університеті (далі – апеляція), повинна подаватись особисто у письмовому 
вигляді (додаток 1) на ім’я відповідального секретаря Приймальної комісії 
університету не пізніше наступного робочого дня після оголошення 
екзаменаційної оцінки. 

У разі дистанційного проведення вступних випробувань сканована копія 
апеляції, з накладанням на файл кваліфікованого електронного підпису 
вступника, повинна надсилатись на офіційну електронну адресу Приймальної 
комісії не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної 
оцінки. 

6. Апеляція підлягає обов’язковій реєстрації у Журналі реєстрації 
апеляцій (додаток 2). 

7. Апеляція розглядається на засіданні відповідної апеляційної комісії не 
пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, у присутності 
вступника. 

8. Відповідальний секретар Приймальної комісії університету не пізніше 
дня, що передує дню розгляду апеляції, повідомляє вступника засобами 
телефонного (зокрема мобільного) зв’язку щодо призначеної дати та часу 
засідання апеляційної комісії (розгляду апеляції). 

У разі неявки вступника на засідання апеляційної комісії подана ним 
апеляція на розглядається. За наявності поважних причин неявки, 
підтверджених документально, апеляція розглядається з дозволу Приймальної 
комісії у межах установлених строків не пізніше дня, що передує дню 
оприлюднення рейтингового списку вступників за відповідною конкурсною 
пропозицією (для вступників для здобуття ступеня бакалавра – не пізніше дня 
закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі 
національного мультипредметного тесту). 

9. Засідання апеляційної комісії поводиться у кабінеті проректора 
університету, який є головою апеляційної комісії. 

10. Екзаменаційні роботи вступників передаються членам апеляційної 
комісії безпосередньо на її засіданні у кабінеті проректора університету. 

Попереднє ознайомлення членів апеляційної комісії з екзаменаційними 
роботами вступників не допускається. 

11. На засіданні апеляційної комісії повинна бути забезпечена спокійна і 
доброзичлива атмосфера, а члени апеляційної комісії повинні повно та 
переконливо обґрунтувати своє рішення щодо виставленої оцінки (кількості 
балів). 

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається. 
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12. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом (додаток 3) та 
затверджується на засіданні Приймальної комісії. 

У разі зміни екзаменаційної оцінки (кількості балів) встановлена 
апеляційною комісією екзаменаційна оцінка (кількість балів) вноситься до 
Єдиної електронної бази з питань освіти. 
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Додаток 1 
 

Відповідальному секретарю 
Приймальної комісії НТУ 
вступника Соколенка Петра Васильовича, 
особова справа № ******, 
04212, м Київ, вул. Героїв Дніпра,  
буд. 13, кв. 66,  
тел. дом. 457-88-29, 
        моб. 095-345-67-23 

 
 
 
 

Апеляція 
 
Прошу переглянути роботу, виконану мною на ______________________ 

____________________________________________________________________ 
найменування вступного випробування, дата його проведення 

для вступу для здобуття ступеня ________________________________________ 
                                                                                                                        бакалавра/магістра 
за спеціальністю / освітньою програмою ________________________________ 

код та найменування спеціальності / 
____________________________________________________________________ 

найменування освітньої програми 

___________________________________________________________________, 

оскільки я не згоден з отриманою оцінкою. 
 
 
 
_________________                                                           ________________ 

                               (дата)                                                                                                                      (підпис) 
 



Додаток 2 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 
 
 

ЖУРНАЛ  РЕЄСТРАЦІЇ  АПЕЛЯЦІЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

2022 
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Дата 

подання 
апеляції 

Прізвище, ім’я,  
по батькові вступника 

Освітній ступінь,  
спеціальність / освітня програма, 

вступне випробування 

Заплановані дата 
та час розгляду 

апеляції 
Результат розгляду апеляції 

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 
 



Додаток 3 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ 
АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 



 

Дата 
подання  

Дата 
розгляду 

Вступне 
випробування 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
вступника 

Реєстр. № 
справи /  

група 

Оцінка Прізвища, ім’я,  
по батькові членів 
апеляційної комісії 

Підписи 
членів 

апеляційної 
комісії 

до 
апеляції 

після 
апеляції 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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