
  



ПОЛОЖЕННЯ 

про апеляційну комісію 

Харківського державного політехнічного коледжу  

 

Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляцій вступників. 

Апеляційна комісія має повноваження на час проведення вступних іспитів.  

Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та 

відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання 

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 

2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1159 

від 29 жовтня 2021 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 

№1668/37290  від 24 грудня 2021 року. (далі - Умови прийому), правил 

прийому до Харківського державного політехнічного коледжу (далі - Правила 

прийому), та положення про Приймальну комісію Харківського державного 

політехнічного коледжу (далі - Положення). 

Положення про апеляційну комісію визначає. Порядок роботи 

апеляційної комісії та затверджується головою Приймальної комісії. 

Голова апеляційної комісії призначається заступник директора коледжу. 

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, які не є 

членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід 

коледжу. 

Порядок роботи апеляційної комісії затверджується директором 

коледжу. 

До складу апеляційної комісії не можуть входити особи, діти яких 

вступають до коледжу у поточному році. 

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному іспиті у коледжі (далі - апеляція), повинна подаватися 

особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення 

екзаменаційної оцінки (усного випробування - в день проведення, письмового 

– не пізніше робочого дня після оголошення оцінки). 

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у 

присутності вступника. 

Додаткове опитування вступників при розгляданні апеляції не 

допускається. 

Порядок подання і розгляду апеляції повинні бути оприлюдненні та 

доведені до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних 

випробувань. 

Апеляція на результати вступних випробувань вступників до 18 років 

розглядається а присутності батьків. 

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у 

відомостях членами предметної екзаменаційної комісії оцінок (за 

результатами додаткової перевірки головою відповідальної комісії або за 

висновками апеляційної комісії) засвідчується підписом голови відповідальної 



комісії, письмових поясненням членам комісії та затверджуються рішенням 

Приймальної комісії. 

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ 

Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше 

наступного робочого дня іі подання в присутності вступника. 

При поданні апеляції вступнику в усній формі повідомляється дата, час 

і місце розгляду апеляції та вступник запрошується на розгляд його апеляції. 

На засідання апеляційної комісії повинна бути забезпечення спокійна і 

доброзичлива атмосфера. 

На засіданні апеляційної комісії може бути присутні голова 

відповідальної предметної екзаменаційної комісії та члени комісії в якості 

експертів. Вони мають право давати обґрунтовані пояснення абітурієнту та 

членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів 

затвердженим критеріями оцінювання знань. 

Присутні інші особи на засіданні Апеляційної комісії не допускаються. 

Апеляції на результати вступних випробувань вступників до 18 років 

розглядаються в присутності батьків. 

Під час апеляції членами Апеляційної комісії проводиться співбесіда зі 

вступником на підставі аналізу письмової роботи. Вступникові надаються 

пояснення щодо допущених помилок. Додаткове опитування вступників при 

розгляді апеляції не допускається. 

Письмова робота, окрім членів Апеляційної комісії, голови предметної 

екзаменаційної комісії, надається для перегляду під час проведення апеляції 

лише вступнику. 

Якщо вступник не з’явився на засідання Апеляційної комісії, рішення з 

апеляції приймається на підставі розгляду письмової роботи. 

Предметом апеляції може бути лише бал зі вступного випробування. 

Для ведення протоколу роботи апеляційної комісії на засіданні може 

бути присутнім співробітники приймальної комісії. 

Під час розгляду апеляції члени апеляційної комісії протоколюють усі 

свої зауваження та висновки щодо оцінювання роботи вступника. 

Після закінчення засідання апеляційної комісії протокол підписується 

всіма членами апеляційної комісії, які брали участь у засіданні. 

Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційної комісією одного 

з трьох рішень: 

- «попереднє оцінювання вступного випробування відповідає рівню і 

якості виконаної роботи та не змінюється»; 

- «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню 

і якості виконання роботи та збільшується до…..балів (вказується 

нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів 

вступних випробувань)»; 

- «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню 

і якорсті виконаної роботи та зменшується до …..балів (вказується 

нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів 

вступних випробувань)». 



 


