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Загальні положення
1.1

Дане Положення розроблене приймальною комісією Відокремленого

структурного

підрозділу

«Охтирський

фаховий

коледж

СНАУ» (далі

-

Приймальна комісія). Апеляційна комісія в своїй роботі керується чинним
законодавством України, Положенням про приймальну комісію Відокремленого
структурного підрозділу «Охтирський фаховий коледж Сумського національного
аграрного університету» (далі Коледж), Порядку прийому на навчання до закладів
фахової передвищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти
і науки України від 20 квітня 2022 року № 364 (зі змінами, затвердженими
наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року №400)
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03.05.2022 №486/37822 (далі
Порядок прийому) та Правилами прийому на навчання до ВСП «Охтирський
фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» (далі Правила
прийому). Апеляційна комісія Коледжу утрорюється з метою захисту прав осіб,
які складали вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди для
здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, подавали
для розгляду мотиваційні листи, вирішення спірних питань та розгляду
апеляційних заяв (далі – апеляція) вступників щодо результатів вступних
випробувань, розгляду мотиваційних листів.
1.2 Це Положення визначає порядок організації, діяльності та основні функції
Апеляційної комісії.
1.3 Дія даного Положення поширюється на Апеляційну комісію та осіб, які
подали апеляцію щодо результатів вступних випробувань, розгляду мотиваційних
листів (далі – Заявники).
1.4 Під час розгляду апеляцій щодо результатів вступних випробувань, розгляду
мотиваційних листів Апеляційною комісією встановлюється об’єктивність
оцінювання відповідей заявників та здійснюється перевірка

правильності

визначення результатів.
1.5 Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та
відкритості відповідно до чинного законодавства України, Порядку прийому,
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Правил

прийому,

Положення

про приймальну комісію ВСП «Охтирський

фаховий коледж Сумського НАУ» та даного положення.
1.6 Положення про апеляційну комісію затверджується головою приймальної
комісії - директором Коледжу
1.7 Порядок подання і розгляду апеляції доводиться через засоби наочної агітації
(масової інформації) до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

ІІ Склад апеляційної комісії
2.1. Склад апеляційної комісії затверджується наказом директора Коледжу
2.2. Кількісний склад апеляційних комісій, для розгляду апеляцій вступників
визначається з урахуванням загальної кількості та переліку вступних випробувань
відповідно до Правил прийому
2.3 До складу апеляційної комісії входять:
- голова апеляційної комісії;
- члени апеляційної комісії.
2.4 Головою апеляційної комісії Коледжу призначається один

заступник

директора Коледжу, який не є членом предметної екзаменаційної комісії для
проведення індивідуальної усної співбесіди, комісії з розгляду мотиваційних
листів.
2.5 Заступник голови апеляційної комісії не призначається.
2.6 Голова апеляційної комісії несе персональну відповідальність за організацію
роботи апеляційної комісії, своєчасний та об’єктивний розгляд апеляційних заяв
щодо результатів, ведення справ, дотримання встановленого порядку збереження
документів і конфіденційної інформації.
2.7 До числа членів апеляційної комісії залучають

провідних педагогічних

працівників Коледжу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які
не є членами предметної екзаменаційних комісії для проведення індивідуальної
усної співбесіди, комісії з розгляду мотиваційних листів.
2.8. До складу апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких
вступають до Коледжу в поточному році.
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2.9.

Рішення

апеляційної

комісії оформлюється

протоколом,

який

підписується головою і членами комісії.
2.10. Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік.
ІІІ Порядок подання заяв на апеляцію
3.1. Вступник має право подати апеляцію щодо

оцінки (кількості балів),

отриманої на вступному випробуванні в Коледжі, результатів розгляду
мотиваційних листів.
3.2. Апеляція повинна бути обґрунтованою, подається голові апеляційної комісії
особисто вступником у вигляді заяви на ім’я голови апеляційної комісії тільки у
письмовій формі.
3.3. Вступник, який претендує на розгляд його апеляції повинен пред’явити
документ, що посвідчує його особу.
3.4. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не
приймаються і не розглядаються.
3.5. Апеляційна заява подається не пізніше наступного робочого дня після
оголошення екзаменаційної оцінки.
3.6. Апеляційні заяви, подані не в установлені цим положенням терміни, до
розгляду не приймаються.
IV Порядок розгляду апеляцій
4.1

Апеляція

щодо

результатів

вступних

випробувань,

розгляду

мотиваційних листів подається вступником особисто до Апеляційної комісії не
пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів. Апеляції від
інших осіб до розгляду не приймаються і не розглядаються. Не розглядаються
апеляції, подані несвоєчасно або з порушенням процедури подання.
4.2 Апеляція оформлюється у вигляді письмової заяви на ім’я голови
Апеляційної комісії. При поданні апеляції вступник повинен пред’явити
документ, що посвідчує його особу.
4.3 Вступникові при прийнятті апеляції повідомляється дата, час та місце
проведення засідання Апеляційної комісії з розгляду його апеляції.
4.4 Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше
наступного робочого дня після її подання, як правило, у присутності вступника, а
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також

голови

предметної екзаменаційної комісії для проведення

усної індивідуальної співбесіди, комісії з розгляду мотиваційних листів.
Присутність інших осіб на засіданні Апеляційної комісії не допускається.
4.5 Під час апеляції членами Апеляційної комісії проводиться співбесіда зі
вступником на підставі аналізу роботи, виконаної на аркуші індивідуальної усної
співбесіди, мотиваційного листа. Вступникові надаються пояснення щодо
допущених помилок. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не
допускається.
4.6 Виконана робота в аркуші усної співбесіди, мотиваційний лист, окрім членів
Апеляційної комісії, голови предметної екзаменаційної комісії для проведення
усної індивідуальної співбесіди, комісії з розгляду мотиваційних листів надається
для перегляду під час проведення апеляції лише вступнику.
4.7 Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та
доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних
випробувань.
4.8 Якщо вступник не з’явився на засідання Апеляційної комісії, рішення з
апеляції приймається на підставі розгляду роботи.
4.9 Предметом апеляції можуть бути лише результати оцінювання зі вступного
випробування, результати розгляду мотиваційного листа, відеозапис дистанційної
форми проведення індивідуальної усної співбесіди.
4.10 За результатами розгляду апеляції може бути прийняте одне з п’яти рішень:
- про задоволення апеляції та збільшення отриманих на вступному випробуванні
вступником кількості балів;
- про задоволення апеляції та зменшення отриманих на вступному випробуванні
вступником кількості балів;
-про відхилення апеляції та залишення незмінною кількість балів на вступному
випробуванні вступником;
- про задоволення апеляції та зміну результату розгляду мотиваційного листа;
-про

відхилення

апеляції

мотиваційного листа.

та

залишення

незмінним

результат

розгляду
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4.11 У разі прийняття Апеляційною комісією рішення про зміну кількості
балів, одержаних вступником під час вступного випробування, новий бал
вноситься в окрему відомість. В аркуші результатів вступного випробування
робиться спеціальна відмітка про зміну нарахованих балів на підставі рішення
Апеляційної комісії. У разі прийняття Апеляційною комісією рішення про зміну
результату розгляду мотиваційного листа, новий результат вноситься в окремий
протокол. В аркуші результатів розгляду мотиваційних листів робиться
спеціальна відмітка про зміну результату на підставі рішення Апеляційної комісії.
4.12 Прийняте Апеляційною комісією рішення є остаточним і не підлягає
перегляду.
V. Відповідальність членів апеляційної комісії
5.1 Відповідальність за організацію роботи Апеляційної комісії, своєчасний та
об’єктивний розгляд апеляцій, збереження документів та конфіденційної
інформації про заявників покладається на голову Апеляційної комісії.
5.2 У разі неправомірного використання наданих прав члени Апеляційної комісії
несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, у тому
числі за розголошення конфіденційної інформації про заявників.

Відповідальний секретар
Приймальної комісії
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ВСП

"Охтирський

фаховий

коледж СНАУ"

Наталія КОШЕЛЬ

ДОДАТОК 1
Голові апеляційної комісії
ВСП ″ Охтирський фаховий коледж СНАУ″
____________________________________
абітурієнта
____________________________________
що вступає до коледжу за спеціальністю
____________________________________
____________________________________

ЗАЯВА
Прошу Вас переглянути апеляційною комісією мою письмову роботу з
предмету __________________________________________________________
оскільки вважаю, що оцінка виставлена не об’єктивно та з порушенням прав
вступника
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Дата__________

Підпис__________________

ДОДАТОК 2
Міністерство освіти і науки України
Відокремлений структурний підрозділ ″Охтирський фаховий коледж
Сумського національного аграрного університету ″

ВИСНОВОК
апеляційної комісії
від ____ ____ 20____р.
Шановний
____________________________________________________________________
Апеляційна комісія Відокремленого структурного підрозділу ″Охтирський
фаховий коледж Сумського національного аграрного університету ″ розглянула
ваше звернення, щодо перевірки об’єктивності виставленої Вам оцінки (кількості
балів) з предмету __________________________________________
і дійшла наступного висновку:
 « попереднє оцінювання вступного випробовування відповідає рівню і
якості виконаної роботи та не змінюється»
 «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і
якості виконаної роботи та збільшується до ____ балів»;
 «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і
якості виконаної роботи та зменшується до ____ балів»
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Протокол засідання апеляційної комісії №__від ___ _____ 20__р.
Голова комісії
Члени комісії

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

__________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

З висновком апеляційної комісії ознайомлений_______________________

