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І. Загальні положення 

1.1 Положення про апеляційну комісію ВКНЗ "Коростишівський 

педагогічний коледж імені І.Я. Франка" Житомирської обласної ради (далі – 

апеляційна комісія) відповідає вимогам Умов прийому на навчання для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році, 

затверджених Міністерством освіти і науки України (наказ №1377 від 13 

жовтня 2018 року) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 

листопада 2017 року за №1396/31264, та Примірного положення про 

приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України за № 1085 від 15.10.2015, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 04.11.2015 № 1353/27798. 

1.2 Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об’єктивності 

виставленої оцінки, а не з метою перескладання випробування. 

 

2. Склад апеляційної комісії 

 

2.1 Для  розгляду апеляційних заяв вступників створюється апеляційна 

комісія ВКНЗ "Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка" 

Житомирської обласної ради. 

 

2.2 Склад та порядок роботи апеляційної комісії затверджується 

наказом директора ВКНЗ "Коростишівський педагогічний коледж                      

імені І.Я. Франка" Житомирської обласної ради .  

Наказ про затвердження апеляційної комісії видається директором 

ВКНЗ "Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка" 

Житомирської обласної ради за два місяці до початку прийому документів. 

 

2.3 Головою апеляційної комісії призначається заступник голови 

приймальної комісії, заступник директора ВКНЗ "Коростишівський 

педагогічний коледж імені І.Я.Франка" Житомирської обласної ради. 

 

2.4 Склад апеляційної комісії формується з числа кращих вчителів 

системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметних 

комісій, за рекомендацією управління освіти і науки Житомирської обласної 

державної адміністрації.  

 

2.5. Склад апеляційної комісії доцільно щорічно поновлювати не 

менше як на третину. 

 

ІІ. Порядок подання та розгляду апеляцій на результати вступних 

випробувань, що проводяться вищим комунальним навчальним закладом 



"Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка" 

Житомирської обласної ради 

1.1. За результатами вступного випробування вступник має право 

подати письмову апеляційну заяву (далі – апеляція) про непогодження з 

оцінкою, виставленою на вступному випробуванні. На результати 

централізованого тестування Українського центру оцінювання якості освіти 

це право не поширюється. 

 

1.2. Апеляцією є аргументована письмова заява вступника або ж про 

порушення процедури вступних випробувань, що призвело до зниження 

оцінки, або ж про помилковість, на його думку, виставленої оцінки. 

 

1.3. За результатами вступного екзамену, що здійснюється в усній 

формі, (у тому числі вступного випробування із загальної фізичної 

підготовки) оголошення оцінки проводиться відразу після відповіді. Якщо 

абітурієнт не згоден з оцінкою, він повідомляє про це (усно) екзаменаторів, 

які приймали випробування, а ті, у свою чергу, голову комісії з проведення 

усного випробування. Голова комісії вислуховує обґрунтовану заяву 

вступника, пояснення екзаменаторів і дає абітурієнту необхідні пояснення. 

Якщо після наданих пояснень вступник не погоджується з виставленою 

оцінкою вдруге, він подає на ім'я відповідального секретаря приймальної 

комісії заяву на апеляцію; його лист вступного випробування передається до 

апеляційної комісії. Члени апеляційної комісії з відповідної дисципліни 

ретельно знайомляться з екзаменаційним листом, вислуховують пояснення 

вступника, екзаменаторів, ставлять необхідні й уточнюючі питання, 

оцінюють відповідь і свої висновки викладають у рецензії. Рецензія 

передається на розгляд на засідання Приймальної комісії.  

 

1.4. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки з письмового 

екзамену повинна подаватися не пізніше наступного робочого дня після 

оголошення оцінки. Апеляції припиняють прийматися за годину до початку 

засідання апеляційної комісії коледжу. 

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути доведений через 

засоби наочної агітації (масової інформації) до відома вступників до початку 

вступних випробувань. 

 

1.5. Засідання апеляційної комісії проводиться з 18.00 год. На засідання 

запрошуються: вступник, екзаменатори, які перевіряли роботу та члени 

апеляційної комісії. На засіданні вступник знайомиться зі своєю перевіреною 

роботою та отримує пояснення щодо помилок і зауважень. Якщо після 

наданих пояснень вступник не погоджується з отриманою оцінкою вдруге, 

його робота передається на рецензію до членів апеляційної комісії. Після 

ретельного ознайомлення з роботою члени апеляційної комісії оцінюють 

роботу, виклавши свої висновки у рецензії. Результати засідання апеляційної 

комісії та рецензії передаються на розгляд на засідання Приймальної комісії. 



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

приймаються. 

Додаткове опитування вступників членами апеляційної комісії під час 

проведення апеляції не допускається. 

 

1.6. Результати засідання апеляційної комісії та рецензії розглядаються 

на засіданні Приймальної комісії. У разі потреби абітурієнт, експерти 

(екзаменатори) та члени апеляційної комісії можуть бути запрошені на 

засідання Приймальної комісії. 

 

1.7. Остаточна оцінка затверджується рішенням Приймальної комісії. 

 

Обговорено і схвалено 

на засіданні апеляційної  комісії  

ВКНЗ "Коростишівський педагогічний  

коледж імені І.Я.Франка"  

Житомирської обласної ради   

(протокол № 2 від  07 лютого 2018  року) 
 

 

 

Голова  приймальної  комісії                                                  В.М.Мороз   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

 

Зразок заяви вступника на апеляцію 
 

Голові приймальної комісії 

ВКНЗ "Коростишівський педагогічний 

коледж імені І.Я. Франка"  

Житомирської обласної ради 

Морозу В.М. 

вступника, який  вступає на спеціальність 

......................................... 
                                     (назва спеціальності) 

......................................................................, 
     (прізвище, ім’я, по батькові) 

що мешкає за адресою ............................... 

....................................................................... 

 

 

 

Заява 

 
 Прошу Вас дозволити розглянути мою екзаменаційну роботу на 

апеляційній комісії, оскільки я не згоден(а) з оцінкою і вважаю, що ..................... 

......................................................................................................................................... 
(вказуються конкретні зауваження) 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                             Підпис 

 

 


