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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ 

ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО КОЛЕДЖУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. 

      Головою апеляційної комісії призначається заступник директора 

Теребовлянського коледжу культури і мистецтв, який не є членом предметних 

або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі базової і 

повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа 

провідних педагогічних працівників коледжу та вчителів системи загальної 

середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, 

комісії для проведення співбесід, комісії по проведенню творчих конкурсів 

коледжу. 

Порядок роботи апеляційної комісії затверджується директором коледжу. 

Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять 

до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на 

третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше 

ніж три роки поспіль. 

До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, комісій по 

проведенню співбесід, комісій по проведенню творчих конкурсів і фахових 

атестаційних комісій та апеляційної комісії не можуть входити особи, діти яких 

вступають до коледжу у поточному році. 

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ АПЕЛЯЦІЇ 

1. Вступник має право подати письмову апеляційну заяву на ім’я директора 

коледжу про незгоду з оцінкою, отриманою ним на вступному іспиті (далі – 

апеляцію). 

2. Апеляції на результати вступних випробувань повинні подаватись до 

апеляційної комісії особисто абітурієнтом не пізніше наступного робочого дня 

після оголошення результатів випробувань. 

3. Апеляційна комісія коледжу не приймає апеляції по процедурі й 

результатах вступних випробувань, які проводились Українським центром 

оцінювання якості освіти або іншими установами. 

4. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнтів, не 

приймаються й не розглядаються. 

5. Абітурієнт, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному 

випробуванні, повинен пред’явити апеляційній комісії документ, що посвідчує 

його особу, та подати екзаменаційний лист. 

Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду 

не приймаються. 

 

 



ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЇ 

1. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна 

комісія у складі голови комісії та двох членів комісії з числа затверджених 

відповідним наказом. 

2. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше 

наступного робочого дня після її подання. 

3. Апеляція розглядається в присутності абітурієнта. Присутність сторонніх 

осіб при розгляді апеляцій абітурієнтів не допускається. 

4. На засіданні апеляційної комісії може бути присутній голова відповідної 

екзаменаційної комісії в якості експерта. Він має право давати обґрунтовані 

пояснення абітурієнту та членам апеляційної комісії щодо відповідності 

виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання. 

5. Усі засідання апеляційної комісії коледжу оформлюються протоколом, 

який затверджується Головою приймальної комісії коледжу. 

6. Для ведення протоколу роботи апеляційної комісії коледжу на засіданні 

може бути присутнім секретар (чи інший співробітник) приймальної комісії. 

7. Абітурієнти запрошуються на засідання апеляційної комісії по одній 

особі. Вони отримують обґрунтований коментар результатів оцінювання 

вступного випробування та пояснення щодо допущених ними помилок та 

недоліків. 

8. Додаткове опитування абітурієнтів членами апеляційної комісії не 

допускається. 

9. За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної 

комісії щодо оцінки за вступне випробування, про що складається протокол 

апеляційної комісії. Рішення з приводу поставленої оцінки приймаються 

членами апеляційної комісії шляхом голосування. Оцінка затверджується 

більшістю голосів. 

10. 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 в екзаменаційному листі. 

11. Протокол підписують члени апеляційної комісії та голова апеляційної 

комісії. 

12. Абітурієнту, апеляція якого розглядається, пропонується підписати 

протокол апеляційної комісії. 

Прийняте апеляційною комісією коледжу рішення є остаточним і не 

підлягає перегляду. 

 

Підстава: Положення про Приймальну комісію ТККіМ від 01.02.2019 року, 

Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2019 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2018 року 

за №1082 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 30.10.2018 року 

за №1231/32683, Правил прийому до Теребовлянського коледжу культури і 

мистецтв затверджених 22.12.2018 року. 


