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l. Апеляцiйна комiсiя приватIlого закJlалу

<<IHcTllTyr. <XapKiBcbKa школа
архiтектуРи> (далi -* АпеляrliЙна комiсiя) ств<lркrсl.ься
,ljlя розl.ляiitу апсляцiй вступникiв
щодо результатiв встуrIних виlrробувань, lIto tlроl]оrlяl.ься lнститу.гом. дгtеляttiт з iнttlих
питань не розглядак)ться.
2. Апеляцiйна комiсiя сlворюсl,ь,ся t|аказоj\l
рск,гора lttсrиту,t.у у ск,tалi lJ l.о,,lови-га
членiв, Кiлькiсr,ь ч;tснiв t]и ttlаtIа("| ься -l,ilKIllv,| tIllll()\l, tlrоб ,lабс lllcllи-|,ll
мсrж.ltивiсть роl]гJlяjtу
апеляцiй з ycix прелметiв. ] яких прово,tяlься Bclylllli виllрrlбуваllllя.
Склад Апе;rяцiйноТ KoMiciT фtlрмусr ься з oci6. визнаl{сIiих в llоjIоження про
Приймальну KoMiciKl вlrllIого llавчаJlьI{()I,о зaк_ilajlу. затвсрl.tжеIlоl.о tlаказом
MOl| вiд l5
жовтня 20l5 року }I9 l 0tj5
3, [-оловокl дпс.llяrtiiitrоi' KoMicli' llpllJltallil( il,cя Jac,tyIllIllK pcKIOpa lltctl1-1
yгy, якиi1
tlленом
не €
предметних або фахових аl,сс,гi]Itlлiних копliсiй.
4, АпеляцiЯ IIодастьсЯ у llисьмовiй формi особисl,о встуIlником не
пiзнiше

наступного

дня пiсля

опублiкування результатiв iспитiв. Апеляцiя пода€ться

вiдповiдальному сскрстарю ltрийма:tьноТ KoMiciT. У
разi пропуIцсння вказаного строку.
апеляцiя не приймасться та не розгJIяла€ться.
5. Про час та Mictlc Ptlrl-]lЯjl} BcTytlIlllK tttlвi,(tlьt.;tясlься y.:1ellb отримаttltя
апеляItiТ.
6, Апеляцiя розгляjlас,гься, як llрi]виJl(), jlclIl) iT lttl,,latlllя абсr lla гlаступний
у
робочий
ДеНЬ аПеЛЯЦiЙнОю KoMicic,Kl у cK:raiti гl)ьох сlсiб (l'о.ltсlви ДrtеляttiйttоТ
кошriсiТ,га ltBox if
члснiв, персональний склад яких визtlачl]t ['oJltlBa дltсllяltiйноТ KoMicii).
7, Апеляцiя розl,ляла€ться в Ill]llcyltl()cti аltс:tяtt-l а. У
разi l|сявки всI.уIlника лля

УЧаСТi В ЗаСiЛаННЯ Аlrе.ilЯtliйltОI

KoMiciT аtlс.ltяlliя

З дозво.llу l,оJlови дttс;lяtliйtttlТ

особи, за необхiдttостi.

,Jа-ItllIlilс,гt

ся бсз розl.,rIя;tу.

b:orticil'" tlа,засi.lаttllя ]\'rожуl.ь бут.lr ltрису,гrli iHlrli

8. Розl,.;rя,,l аllс.llяltii llРОВОrlИТ'ься з ]vlcT()K) вl.|зIlачсt]llя об'скт ивttос,I,i вис,гав;lсноТ
оцiнки i не :зводиться лО повторllоl,() скJIаj,lаtlIlя вс гуIltt()l.() вltltробування.

l{олаткове
опитування вступника Ilри ро tIJtя_li аtlе;lяtliI tlc .,(tlltуска(,1 ься
9, За результtlтаN'tи рOзI,JIя,Ilу аttс.tяltiТ дtlс,rяrtiйlrа коплiсiя заjlовоJlьtlяс
аllеляцiю i
пiдвищуе оцiнку, виставлену екзамена.горами або вiлмtlвляс
у заllово.пенlti апеляцiт.
знижсння Апсляцiйною комiсiсю за
рсзiульта.гами розl]lяl(у апе.llяцiт оцiнки, висr.авленот
екзаменаторами, не допускасться.

l0. На

засiданнi Апе,цяltiйtlоi KoMiciT всlllеться IlpoToKoJl. який пi;tписусться
ij
та членаN{и. Про факт сlзtIайоN,I,IIсIlliя зi змiСгtlм Ilb()l,tl
lIротоколу аIlеJlянт робить
власноручну розtlиску lIa Ilb()My,
головою

