ПОЛОЖЕННЯ
про апеляційну комісію
Київського національного лінгвістичного університету
(поточний, семестровий контроль результатів навчання здобувачів
ступеня доктора філософії; очна (денна і вечірня) і заочна форми
здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти)
1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України «Про вищу
освіту», «Про освіту», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових
установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 261 від
23 березня 2016 року, Положення про запобігання плагіату та інших видів
академічної нечесності у навчальній та науково-дослідній роботі науковопедагогічних працівників і здобувачів вищої освіти Київського
національного лінгвістичного університету, затвердженого вченою радою
Університету, протокол № 7 від 4 грудня 2017 року, Положення про
семестровий контроль для аспірантів (здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії) Київського національного лінгвістичного університету в
умовах дії кредитно-модульної системи організації освітнього процесу,
затвердженого вченою радою Університету, протокол № 3 від 23 вересня
2019 року, інших нормативно-методичних документів з організації
освітнього процесу в Київському національному лінгвістичному
університеті.
2. Здобувач ступеня доктора філософії має право на апеляцію оцінки /
кількості балів, отриманих ним під час поточного, семестрового контролю
(залік, диференційований залік, іспит, педагогічна практика), а також
повторного контрольного заходу, що проводиться науково-педагогічним
працівником або комісією науково-педагогічних працівників.
3. Апеляційна комісія створюється відділом науково-дослідної роботи
Київського національного лінгвістичного університету (далі – Університет,
КНЛУ) разом із проєктною групою освітньо-наукової програми третього
рівня вищої освіти (далі – ОНП) відповідної спеціальності для розгляду
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апеляцій аспірантів (здобувачів ступеня доктора філософії; очна (денна і
вечірня) і заочна форми здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти) щодо отриманих ними екзаменаційних оцінок / кількості балів під час
контрольних заходів щодо результатів навчання з певного освітнього
компонента (навчальної дисципліни, педагогічної практики). Термін
повноважень апеляційної комісії – 1 рік.
4. Склад кожної апеляційної комісії затверджується наказом ректора
Університету не пізніше ніж за десять днів від початку навчального року.
Проєкт наказу ректора про створення апеляційної комісії вносить
завідувач аспірантурою, погоджує в установленому порядку і подає на підпис
ректорові. Головою апеляційної комісії призначається ректор або проректор з
наукової роботи. Склад апеляційної комісії формується із членів проєктної
групи освітньо-наукової програми відповідної спеціальності і провідних
науково-педагогічних працівників, задіяних у реалізації цієї ОНП.
5. Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та
відкритості відповідно до чинного законодавства України та нормативних
документів Університету.
6. Засідання апеляційної комісії вважається правочинним, якщо на
ньому присутні не менше двох третин складу апеляційної комісії,
затвердженого наказом ректора Університету. Рішення на засіданні
апеляційної комісії приймаються простою більшістю голосів. У разі
однакової кількості голосів голос голови апеляційної комісії є вирішальним.
Кожне засідання апеляційної комісії протоколюється. Протокол
засідання комісії скріплюється підписами голови і членів апеляційної комісії,
які були присутні на цьому засіданні.
Протоколи засідань апеляційної комісії зберігаються як документи
суворої звітності у відділі науково-дослідної роботи протягом одного року.
Відповідальність за збереження протоколів засідань апеляційної комісії несе
завідувач аспірантури.
7. Аспірант – здобувач вищої освіти – має особисто подати апеляцію в
письмовому вигляді щодо екзаменаційної оцінки / кількості балів, отриманих
під час контрольних заходів (поточного, семестрового контролю), завідувачу
аспірантури виключно в день оголошення оцінки / кількості балів з
відповідного освітнього компонента: навчальна дисципліна, педагогічна
практика тощо. У разі порушення аспірантом термінів подання апеляції, така
апеляція не розглядається.
8. Апеляція аспіранта розглядається на засіданні апеляційної комісії не
пізніше наступного робочого дня після її подання в присутності аспіранта.
Додаткове опитування аспіранта під час розгляду апеляції не
допускається.
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9. У разі встановлення апеляційною комісією порушень під час
проведення контрольних заходів, які вплинули на результати оцінювання
аспіранта, апеляційна комісія має право змінити виставлену оцінку / кількість
балів або звернутися до ректора з пропозицією про скасування виставленої
науково-педагогічним працівником (або комісією науково-педагогічних
працівників) оцінки / кількості балів і проведення повторного контрольного
заходу.
10. Порядок подання і розгляду апеляцій аспірантів щодо отриманих
ними екзаменаційних оцінок / кількості балів під час контрольних заходів
оприлюднюється і доводиться завідувачем аспірантури до відома аспірантівздобувачів ступеня доктора філософії у травні місяці кожного навчального
року шляхом розміщення на веб-сайті відділу науково-дослідної роботи.

