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ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ 
 
 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Умов прийому на 
навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 
в 2018 р., затверджених наказом МОН № 1377 від 13.10.2017 р., 
зареєстрованого в Мінюсті України 14.11.2017 р. № 1396/31204 (далі – Умови 
прийому), Правил прийому до Конотопського медичного училища (далі 
Правила прийому) для забезпечення об’єктивного проведення вступних 
випробувань директором училища створюється апеляційна комісія. 

1. Апеляційна комісія призначається у складі трьох осіб: голови 
апеляційної комісії, членів апеляційної комісії – викладачів біології, 
української мови, які не входять до складу приймальної та предметних 
екзаменаційних комісій. 

2. Апеляційна комісія з вступних екзаменів до Конотопського 
медичного училища передбачає розглядання всіх спірних питань щодо 
виставлення оцінок та рівня знань під час складання вступних випробувань. 

3. Під час вступних випробувань вступник має право подати апеляцію 
щодо екзаменаційної оцінки.  

4. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки подається на ім’я 
голови приймальної комісії в письмовій формі (заява). 

5. Відповідно до Правил прийому та Положення про приймальну комісію: 
- апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки повинна подаватися в 

день проведення співбесіди, а з письмового – не пізніше наступного робочого 
дня після оголошення оцінки;  

- додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не 
допускається. 

7. Апеляційна комісія повинна об’єктивно розглянути заяву про апеляцію 
щодо екзаменаційної оцінки, зробити професійні висновки та довести до відома 
вступника. 

На засідання апеляційної комісії, в разі потреби, запрошуються члени 
предметних екзаменаційних комісій. 

8. Результати апеляції голова апеляційної комісії оформлює протоколом 
засідання комісії, який підписується членами апеляційної комісії та вступником 
і фіксуються головою апеляційної комісії у спеціальному журналі.  

Прийняте рішення голова апеляційної комісії доводить до відома 
відповідального секретаря приймальної комісії. 

9. Якщо вступник не згоден з рішенням апеляційної комісії, він має 
право звернутися у вищі інстанції. 

10. Апеляції з питань відсторонення від випробування не 
розглядаються. 

11. Апеляційна комісія не має права втручатися в хід проведення 
вступних випробувань та висловлювати свою думку щодо оцінювання знань 
вступника. 


