
  ЗАТВЕРДЖУЮ: 

 

В.о. ректора Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

роботи апеляційної комісії, подання і розгляду апеляційних заяв 

в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

 
1. Умови подання та розгляду апеляційних заяв вступників регламентуються 

Положенням про апеляційну комісію Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі – Положення). 

2. Порядок роботи Апеляційної комісії: щодня з 9.00 до 17.00, крім суботи та неділі, з 

12.30 по 13.30 – обідня перерва.  

Прийом апеляційних заяв вступників проводиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 

Трамвайна, 16, к. 313 

3. Апеляційна заява вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні при вступі на навчання до ДонНУЕТ імені Михайла 

Туган-Барановського, повинна подаватись вступником у письмовій формі особисто не 

пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. Зразок заяви 

наведено у додатку 2 до Положення. Заяви на апеляцію, що подані не в установлені терміни, 

до розгляду не приймаються. 

4. Апеляційна заява вступника щодо екзаменаційної оцінки повинна бути 

обґрунтованою з чітким викладенням суті скарги.  Не обґрунтовані заяви відхиляються і 

апеляційною комісією не розглядаються. 

5. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в присутності вступника не 

пізніше наступного робочого дня після її подання. У разі неявки вступника на засідання 

апеляційної комісії екзаменаційна робота не розглядається. Відсутність вступника на 

засіданні апеляційної комісії не може бути підставою для перенесення її розгляду. 

6. Під час розгляду апеляційних заяв сторонні особи на засідання апеляційної комісії 

не допускаються. За проханням неповнолітніх вступників можуть допускатися батьки за 

наявністю відповідного документу. Батьки не приймають участі у обговоренні роботи і не 

коментують дії приймальної та апеляційної комісії. 

7. При необхідності екзаменатор подає комісії письмове чи усне пояснення щодо 

виставленої оцінки. 

8. Розгляд апеляції спрямовано на виявлення об’єктивності виставленої оцінки. 

Додаткове опитування вступника при розгляді апеляційної заяви не допускається. Апеляція 

не вважається повторним випробуванням. 

9. Результати розгляду апеляційної заяви оголошуються вступнику після закінчення 

розгляду його роботи, оформлюються відповідним протоколом і затверджуються на 

засіданні Приймальної комісії.  

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                                                                     Р.П. Никифоров 


