












голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки 
роботи двох членів відповідної комісії.

12. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює 
керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє 
письмові роботи， які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою 
оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше ніж на 124(100) балів, більше ніж на 175 
балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) - менше ніж на 4 бали, 
більше ніж на 10 балів. У разі використання інших шкал оцінювання у Положенні про 
Приймальну комісію зазначаються ці шкали та кількість балів, виставлена за роботу 
вступника, більше якої голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи. 
Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів 
менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, 
необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом. 
Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує 
своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами 
предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами 
додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) 
засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та 
затверджуються рішенням Приймальної комісії.

13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами 
та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної 
комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії або 
його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища 
вступників.

14. Перескладання вступних іспитів не допускається. Вступники, знання яких було 
оцінено нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість 
балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза 
конкурсом, до подальшого складання вступних іспитів та участі в конкурсі не допускаються.

15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на 
вступному іспиті у Економіко-технологічного інституту ім..Р.Ельворті, повинна подаватись 
особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної 
оцінки.

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності 
вступника.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.
Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до 

відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

V. Зарахування вступників

1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною 
комісією Інституту відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у 
строки， визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання 
рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист 
(для вступників, що складали вступні іспити) з результатами іспитів випробувань, письмові 
екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до 
Економіко-технологічного інституту ім..Р.Ельворті， зберігаються в їх особових справах 
протягом усього строку навчання.

Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник 
разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної комісії копії 
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про здобутий ступінь вищої 
освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього,




