ЯК ПОДАТИ АПЕЛЯЦІЮ НА РЕЗУЛЬТАТИ ЗАЛІКУ АБО ІСПИТУ
ПРОВЕДЕНОГО ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
1.

Якщо Ви обґрунтовано не згодні з результатами складеного заліку

або іспиту, Ви маєте право подати апеляцію.
2.

Апеляція – це написана власноруч згідно з правилами діловодства

заява на ім’я завідувача кафедри з викладенням у довільній формі думки про
Вашу незгоду з оцінкою і коротким викладенням Вашого обґрунтування
(переконайтеся, що в заяві зазначена назва дисципліни і викладач, який проводив
контрольний захід).
3.

Апеляцію

слід

подати

не

пізніше

наступного

дня

після

оприлюднення результатів контрольного заходу згідно до Положення про
порядок

і

методику

проведення

заліків

та

екзаменів

ЧНУ

(https://chmnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/06/Polozhennya_pro_poryadok_i_metodiku_provedennya_zali
kiv_ta_ekzameniv_u_CHNU_im._Petra_Mogili-1.pdf). Оприлюднення результатів
здійснюється шляхом заповнення електронного журналу в Moodle3 ЧНУ.
4.

З урахуванням особливостей дистанційного проведення контрольних

заходів апеляції будуть прийматися протягом 3-х робочих днів після
оприлюднення результатів заліку або іспиту.
5.

Якщо Ви не знаєте електронну адресу завідувача кафедри або

викладач відноситься до іншої кафедри, можете надіслати фотокопію апеляції
декану факультету/директору інституту:
Структурний підрозділ

Електронна адреса

1 Інститут післядипломної освіти

5.103.ipo@gmail.com

2 Медичний інститут

bekolenka@gmail.com

3 Інститут філології

philologydepartment.pmbsnu@gmail.com

4 Інститут державного управління

d_idu@ukr.net

5 Факультет комп’ютерних наук

anzhela.boiko@chmnu.edu.ua

6 Факультет економічних наук

fen.chnu@gmail.com

7 Факультет політичних наук

shevchukov07@gmail.com

8 Факультет спорту

chdu.sport@gmail.com

9 Юридичний факультет

pravo.chnu@gmail.com

6.

Розгляд апеляції здійснюється в присутності студента, тому будьте

готові вийти на онлайн-зустріч із комісією, що розглядає Вашу заяву. Апеляція
розглядається протягом 2-х робочих днів з моменту отримання Вашої заяви.
7.

Якщо протягом 2-х робочих днів Ви не отримали від кафедри

відповідь про те, що Ваша апеляція прийнята до розгляду або після прийняття
заяви Вам не надали відповіді щодо результатів апеляції або виникли питання –
зверніться до Вашого декану/директора інституту. Якщо перервався зв’язок із
своїм

факультетом

–

напишіть

навчально-методичному

відділу

education.department@chmnu.edu.ua.
8.

Пам’ятайте, що під час розгляду апеляції оцінка може бути

підвищена або залишена без зміни – зароблену оцінку не можна зменшити!

