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І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Це положення визначає порядок роботи апеляційної комісії Новоушицького 

коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету (ПДАТУ). 

1.2. Апеляційна комісія  Новоушицького коледжу ПДАТУ створюється для 

вирішення спірних питань та для розгляду оскарження (апеляції) рішення щодо 

результатів вступних випробувань вступників. 

1.3. Апеляційна комісії у своїй діяльності керується чинним законодавством 

України, наказами Міністерства освіти і науки України, Положенням про 

коледж, даним положенням. 

1.4. Порядок подання та розгляду апеляцій оприлюднюється на сайті  

Новоушицького коледжу ПДАТУ та стендах приймальної комісії до початку 

вступних випробувань. 

  

 

II. СКЛАД  АПЕЛЯЦІЙНОЇ  КОМІСІЇ 

 

2.1. Склад апеляційної комісії затверджується наказом директора коледжу 

      не пізніше 01 березня поточного року. 

2.2. До складу апеляційної комісії входять: голова апеляційної комісії; члени 

апеляційної комісії (представники від галузі знань). 

2.3. Головою апеляційної комісії призначається один із заступників директора, 

або інші працівники педагогічного складу Новоушицького коледжу ПДАТУ, 

які не є членами предметних або фахових атестаційних комісій. 

2.4. Склад апеляційної комісії формується: при прийомі на навчання на основі 

базової і повної загальної середньої освіти з числа провідних педагогічних 

працівників коледжу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які 

не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення 

співбесід в Новоушицькому коледжі ПДАТУ; при прийомі на навчання на 

основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого 

робітника. 

2.5. Склад апеляційної комісії формується з числа педагогічних працівників. 

 

 

III. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВ НА АПЕЛЯЦІЮ 

 

3.1. Апеляція вступника подається у вигляді заяви на ім'я голови апеляційної 

комісії, але не пізніше наступного дня оголошення оцінки. 

3.2. Апеляційні заяви приймаються особисто від абітурієнта або його батьків. 

3.3. Апеляції з питань відсторонення від екзаменів не розглядаються. 

 

 

 

 

 



IV. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ 

 

4.1. Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії тільки в 

присутності вступника або його батьків не пізніше наступного дня після 

подання заяви на апеляцію до приймальної комісії Новоушицького коледжу 

ПДАТУ. 

4.2. Присутність сторонніх осіб при розгляді апеляцій не допускається. 

4.3. Додаткове опитування вступника та повторне складання екзамену при 

розгляді апеляцій не допускається. 

4.4. У разі необхідності зміни оцінки (як у разі її збільшення, так і в разі 

зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки 

відображається у роботі та екзаменаційному листі. 

4.5. Рішення апеляційної комісії щодо виставленої екзаменаційної оцінки 

засвідчується підписами членів апеляційної комісії та затверджується рішенням 

приймальної комісії у формі протоколу. 

4.6. Вступнику, апеляція якого розглядається, пропонується підписати 

протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з 

рішенням апеляційної комісії. 

4.7. Якщо після наданих пояснень вступник не погоджується з отриманою 

оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом з 

роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні 

приймальної комісії. 

4.8. Результати апеляції оголошуються вступникові після закінчення 

розгляду його апеляційної заяви. 

4.9.Прийняте апеляцією рішення є остаточним і не підлягає перегляду. 

 

 

 

 

 

 

        Розробив положення юрисконсульт коледжу  _________ В.С. Кашапов 

  


