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                      Порядок оскарження процедури контрольних заходів 

1. У випадку незгоди з оцінкою результатів поточного чи підсумкового контролю 

здобувач вищої освіти має право на оскарження в порядку апеляції. Заява на 

апеляцію може бути подана в день оголошення результатів оцінювання або в 

наступний робочий день після оголошення результатів. 

2. У випадку незгоди здобувача вищої освіти з результатами оцінювання 

поточного контролю знань викладачем, який проводив заняття, здобувач вищої 

освіти звертається із заявою про  апеляцію, яка реєструється в журналі апеляцій, 

до завідувача кафедри. Апеляційна комісія створюється за розпорядженням 

завідувача кафедри в день подачі заяви або на наступний робочий день, до якої 

включає відповідального за розробку навчальної програми з дисципліни 

викладача та викладача, який викладає дану дисципліни. Комісія встановлює 

відповідність результатів оцінювання встановленим критеріям. За результатами 

апеляції комісія може змінити результати оцінювання, про що фіксується в 

протоколі апеляції. 

3. У випадку незгоди здобувача вищої освіти з результатами підсумкового 

контрою знань, здобувач вищої освіти звертається із апеляційною заявою до 

декана факультету/завідувача відділу аспірантури та докторантури. Заява 

реєструється в журналі, який знаходиться у першого проректора.  

Після надходження заяви перший проректор створює комісію, під головуванням 

одного із деканів факультетів/начальника наукового відділу до якої включає 

завідувача кафедри, що забезпечує викладання дисципліни та відповідального за 

розробку навчальної програми з дисципліни викладача. 

4. Під час розгляду  апеляції комісія встановлює відповідність результатів 

оцінювання підсумкового контролю знань критеріям оцінювання, які 

затверджені у встановленому порядку. 

5. Розгляд апеляції відбувається  не пізніше наступного робочого дня після  

отримання заяви від здобувача вищої освіти. Апеляційна комісія свої рішення 

оформляє протокольно. 



6. За результатами рішення апеляційної комісії декан факультету, завідувач 

відділу аспірантури та докторантури видає розпорядження щодо результатів 

оцінювання підсумкового контролю здобувача вищої освіти. 

7. У випадку незгоди здобувача вищої освіти з результатами оцінювання знань 

під час атестації, здобувач вищої освіти звертається з апеляційною заявою до 

голови апеляційної комісії. Апеляційна заява до атестаційної комісії 

реєструється в деканаті відповідного факультету та розглядається на окремому 

засіданні атестаційної комісії, яка формує склад апеляційної комісії. 

8. Апеляція  щодо необ’єктивності оцінювання знань подана здобувачем вищої 

освіти  розглядається апеляційною комісією протягом 3 днів. 

9. Рішення апеляційної комісії оформлюється протокольно та вноситься в 

окремий протокол атестаційної комісії. Кінцевий результат, щодо змін 

результатів оцінювання затверджується на засіданні атестаційної комісії. 

10.  Апеляції з приводу результатів оцінювання складових ЄДКІ здійснюється у 

відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 334 від 28.03. 2018 р. 

«Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузь 

знань  «Охорона здоров’я» та Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 

419 від 19.02.2019 р. «Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і 

проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв 

оцінювання результатів. 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.Порядок затверджується вченою радою Університету і вводиться в дію 

наказом ректора. 

2. Зміни, доповнення та уточнення до цього Порядку вносяться і 

затверджуються в тому порядку, що й Положення. 

 

 

 


