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Порядок роботи ипелнцій ої номі
телекомунікацій '

1.

Приймплыіоїкоміс інституту
лобального інформаційного простору НАН України

для розгляду апепяцій вступників утворено апеляційну комісію
приймальної коміс інституту телекомунікацій і глобального
інформаційною простору НАН України при вступі на навчання до
аспірантури
Склад апеляцтйно' комісі затверджений наказом директора інституту
телекомунікацій і глобальною інформаційного простору НАН України
він 30 липня 2021 р. по 2Іес.

.Гоповою апеляційноі комі іі призначено заступника директора ;
наукової роботи, а члени комі , провідні наукові працівники
інституту, які не є членами предметних екзаменаційних або фахових
птестаційних комісій або інших підрозділів. які відповідають за
проведення вступних випробувань,

. Вступник пає право подати апеляцію щодо результатів вступного
випробування, складеного в ГГГІП НАНУ (вступного іспиту зі

спеціальності) у разі виникнення сумніву стосовно правильності
встановлення рсзультпту (екзаменаційно“ оцінки (кількості балів)).

. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів),
отриманої на вступному випробуванні в ІТГІП НАНУ (далі апеляція),
повинна ПШШВШНСЬ особисто у письмовому вигляді (додаток ]) на ім*я

відповідального секретаря Приймальноі' комісп інституту не пізніше
Наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.
Апеляція підлягає обов'язковій реєстрації в Журналі реєстрації апеляцій
(додаток 2).
Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше
наступного робочого дня після її подання у присутності вступника.
Відповідальний секретар Приймальної комісп інь игуту не пізніше дня,
що передує дню розгляду апеляції, повідомляє вступншса засобами
телефонного (зокрема мобільного) зв*язку шодо призначеної дати та
часу васідання апеляційної комісії (розгляду апеляції).
У разі неявки вступника на засідання апеляційної комісії подана ним
апеляція не розглядається. За наявності поважних причин неявки,
підтверджених документально, апеляція розглядається з дозволу
Приймальноі комісії у межах, встановлених строків не пізніше дня, що



передує дШО онршноднення рейтингового списку вступників за
відповідною конкурсною пропозицією.

к). Засідання апеляційної комісії проводиться у кабінеті заступника
директора з наукової роботи, який є головою апеляційної комісії.

10.Екзаменаційііі роботи вступників передаються членам апеляційної
комісії безпосередньо на ті засіданні у кабінеті заступника цирскіора з

наукової роботи.
Попереднє озііайошіення членів апеляційної комісії з екзаменаційними
роботами вступників не допускається.

11 На засіданні апеляційної Комісії повинна бути забезпечена спокійна і

доброзичливд атмосфера. а члени апеляційної комісії повинні повно та
переконливо обґрунтувати своє рішення щодо виставленої оцінки
(кількості балів). додатково опитування вступників при розгляді
апеляцій не допускається.

12.Рішсішя апеляційної комісії оформлюється протоколом (додаток 3) та
затверджується на засіданні Приймальної комісі' . У разі зміни
екзаменаційної оцінки (кількості балів) встановлена апеляційною
комісією скзамєпаційна оцінка (кількість балів) вноситься до Єдиної
електронної бази з питань освіти.



Додаток ]

Відппвідшьному секрстарю
Приймшхьної коміс п-пп НАНУ
нотупника

(принципів. тм'я пп пиши)
який проживає за адресою:

Тел. дом.
моб.

Апеляція

Прошу переглянути роботу, меншу мною на

(кипмсщимшя вилити интим-щит мш ки,-мелким]

для вступу в аспірантуру за спеціальністю
тд “ ияпхкшгупшши щит-ищет

освітньою програмою митнимшт "тт..“
Оскільки :: не згоден (не згода-Іа) :! отриманою оцінкою.
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Дода-тк 3

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ [ ГЛОБАЛЬНОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ

АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
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