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ПОЛОЖЕННЯ
про апеляцiйну комiсiю

,Щерясавного впщого навчального закладу
<,<Черпiвецькпй полiтехнiчпий>>

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1 ,1. Це
положен}Ur регламентуе вимоги щодо розгJUIду апеляцtи
всryпникiв на результати всryпних випробувань (фахового всцr'пного
I.

випробування) при всryпi на навчанIul до ,Щержавного вицого навчального
закладу <Чернiвецький полiтехнiчний коледж>> (далi коледж).
1.2. Дпеляцiйна комiсй працюе на засадах демократичностi, прозоростi
та вiдкритостi вiдповiдно до законодавства Украiни, Умов прийому до вищих
навчzlJlьнlтх закладiв Украihи (далi Умови прийому), Правил rrрийому до
коледхсу (далi Правила прийому) та положення про Приймальну комiсiю
копеджу.
1.3. Порядок подання
розгляду апеляцii доводиться до вlдома
вступникiв до початку вступних випробlъань (фахового встчпною
випробlъання) rrrлю<ом розмiщенrr:п на iнформачiйному стендi Прийма:rьноi
KoMicii та./або офiцiйному веG-сайтi коледжу.

i

II.

склАд АIIЕллIЙrоi KoMIcfi

2,1. Склад апеляцiйноi KoMicii затверджу€ться

HaKzrзoM дирекtора

коледжу не пiзнiше 1 березrrя.
2.2, Кiлькiсний склад апеляцiйноТ KoMicii визначаеться з урах}ъанням
зага,.rьноi кiлькостi та перелiку вступних вилробувань вiдповiдно до Правил
прийому.
2.З. Склад апеляцiйноi KoMicii формуеться з числа провiдrrих
ледагогiчrтих прачiвникiв коледжу та вчителiв системи загальнот серелнъот
освiти регiону, якi не с членами пре,ц,lетноi екза-tr,rенацiйноi KoMicii, KoMiciT
для проведення спiвбесiд та фаховоi атестацiйноi KoMicii.
2.4. .Що складу апеляцiйноi KoMicii входять: голова апеляцiйноi KoMicii;
секретар апеляцiйноi KoMicii; .тлени апеляцiйrоi KoMicii.
2.5. Головою апеляцiйноТ KoMicii призначаеться один iз
застулникiв директора коледжу, який не € членом предметних
екзаменацiйних комiсiй. Голова апеrrяцiйноТ KoMicii несе персонiIJlьну
вiдповiдальнiсть за виконilнlul [окllаденrr( на комiсiю завдаь i здiйсненrrя
нею cBoix функцiй.
2.6. Секретарем апеляцiйноi KoMicii призначаеться вiдповИальний
секретар приймальноТ KoMicii коледжу.

-

Секретар апеляцiйноi KoMicii:

пода€ ца затвердження головi прийма.rrьноi KoMicii розклад засiдань

апеляцiйноi KoMicii;
приймае алеляцiйнi змви вiд абiryрiентiв, яi<i не згоднi з оrриманою на
вступному випробуваннi (фаховому всryпному випробуваннi) оцiнкою;
здiйснюс беmосерелrто органiзацiю роботи апеляцiйноi KoMicii;

пода€

в

приймальну комiсiю

апе.пяпiйноi KoMicii_

на

затвердженЕя результати

роботи

2,7. lslя прuйнятrя рiшенrrя на засiданнi апеляцiйноi koMicii необхiдна
присlтнiсть не менше 2/3 членiв KoMicii.
2.8. Рiшення апеляцiйноТ KoMiciT оформ.гпоеться протоколом, який
пrдпису€ться головою i членами KoMicii,
2,9, !о роботи в апеlrяцiйнiй KoMicii не дозвоJlя€ться заrцлати осiб, дiти
або близькi родичi яких всryпають до коледжу у поточному
роцi.

Ш. ПОРЯДОК ПОДАННrI ЗАЯВ НЛ АIIЕЛЯIШО
3. I . Всц пник маr право подати письмову апеJuIцiю додо екзаменацiйноi
оцiнки (кiлъкiсть ба,'riв), отриманоI на всryпному випробуваннi (фаховому

всц/пному випробраннi).
3,2. АлеляцiЯ повиняа бутИ обlрlrrтованою i подасться ло ПриймальноТ
KoMicii особисто вступником у виглядi заяви на iм'я голови Приймальноi
KoMicii тiльки у лисьмовiй формi.
3.3. Всryпник, якиЙ лретенду€ на перегляд оцiнки, отриманоТ на
вступномУ випробуваннi, повинен лред'явити док},мент, що посвiдчуе його
особу.
3.4. Апеляцiйнi заяви вiд iнших осiб, в тому числi
родичiв всц,тlникiв, не
приймаються й не розглядilються.
3.5. Апеляцiйна заява пода€тьсЯ не пiзнiше наступного робочого дIiя
пiсля оголошення результатiв.
3,6, Заявп на апеляцiю, поданi не в установленi термiни, до
розгляду не
приймаються.
З.7. Пiд час проведення вст},пних випробувань (фахового встуI]ного
випробуванrrя) заборонясться корист}ъатись елекtронними приладами,
пrдручниками, навчальними посiбниками та iншими матерiалilми, якщо це не
перлбачено рiшецням Прийма,lьноi KoMicii. У разi використаннJl вст},IIником
cTopoHHix джерел iнформацii (у тому числi пiдказки) BiH вiдстороrпосться вiд
1частi у випробJъанflях, прО що складаетьсЯ акт. На екзаменацiйнiй роботi
такого вступника .rлен вi,цповiдноi KoMicii вказуе причш{у вiдстороненrrя та
час. При перевiрчi така робота дешифру€ться i за Hei виставлясться оцiнка
менше мiнiмальноi кiлькостi ба,riв, визначеноi Приймальною комiсiсю та
Правилами прийому, для доrryску до ;,частi в KoHryllci, незважаючи на обсяг i
змlст написаного_
3.8. Алеляцii з питань вlдсторонення вrд випробування не
розглядаються.

порядок розгляду АIlЕляцlи
,1.1. Апеляцiя розглядаеться на засiданнi апеляцiйноТ
Iч.

KoMtclT в

присlтностi встl,пника не пiзнiше наступного днlI пiсля ii лодання.
4.2. При поланнi апеляцii вступнику в уснiй формi повiдомлясться дата,
час i мiсце розгляду апеляцii та всryпник запропry€ться на розгляд його
апеляцii.

4.3. На засiданнi апqrяцiйноi KoMicii повинна
доброзичлива атмосфера.

4.4.

бlти забезпечена спокiйна i

fliд час розгляду апеляцii

апеляцiя якою
допускаються.

cTopoHHi особи, за виItятком вст).пника,
розглядаеться, на засiдання апеляцiйноi KoMicii не

На

засiдаrтнi апеляцiйноi KoMiciT можуть бlти прислнi голова
вiдповiдноi предметноТ KoMicii в якостi експерта. Вони мають право давати
обгрунтованi пояснен}ul абiтурiенry та членам апеляцiйноi KoMicii щодо
вiдповiдностi виставлених балiв затвердженим критерiям оцirповання.
4.5. .Щля ведення протокоrry роботи апеляцiйноi Koмicii на засiданнr може
оути прис},тнrм член приимzlльноl Koмlcll.
4.6. ,Щодаткове опит}ъання вступника при розглялi апеляцii не

доIryска€ться.

4.7. Пiд час розгляду апеляцii.l-лени апе:rяцiйноi KoMiciT протокоrпоють
yci своi зауваженIuI та висновки цодо оцiнювання роботи всryпника.
4.8. Пiсля закirтчеtтня засiдання апеляцiйноi KoMicii протокол
п iдл исус l ься BciMa .шенами апеляцiй ноТ KoviciT. я Ki брали ласть у засiлан Hi.
4.9. Результатом розгJulду апеляцii е прийнятгя апе,rяцiйною комiсr€ю
одного з трьох рlшень:

попереднс оцiнювання вступ}lого вилробlъанrrя (фахового вступного
випробування) вiдповiдас рiвlтю i якостi виконаноi роботи та не

-

змlню€ться:

попередн€ оцiнювання всryпною випробlъання (фахового вступного
випробування) не вiдповiдас рiвню i якостi виконаноi роботи та
збiльпryсться ло ... балiв (вказуеться нова оцiнка вiдповiдно до прийнятоi
системи оцiнюванrrя результатiв вступних випробувань);
попередне оцiнювання вступного випробlъання (фахового вступного
випробуванrrя) не вiдповiдае рiвню i якостi виконаноТ роботи та
зменцryсться до ... балiв (вказуеться нова оцiнка вiдповiдно до прийнятоi
системи оцiнюванrrя результатiв всцтrних випробувань).
4.10. Результати апе;rяцii оголоrrryrоться вступнику вiдразу пiсля
закiнченrrя розгляд/ його роботи. Всryпнику пропоЕуеться пiдписати
протокол апеlrяцiйноТ KoMicii та вказати в ньому про свою згоду або незгоду
з рiшенrrям апе,rяцiйноi KoMicii,

4.11. У разi вiдсутностi вступника на засiданнi апеляцiйноi KoMicii, або
якщо всц/пник не погоджу€ться з рiшенням апеляцiйноi KoMicii i не пiдписуе
протокол апеляцiйноi KoMicii, голова апеляцiйноТ KoMiciT здiйснюс
вiдповiдний запис у протоколi апеляцiйноТ Koмicii, члени апеlrяцiйноi KoMiciT
скJlадають докJIадц/ реuензiю на робоry вступItика, яка разом з роботою
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розглядасться та затверд]ку€ться на найблипtчому засiданнi Приймальноi
KoMicii,
4.12. Рiшення апеляцiйноТ KoMiciT розгляла€ться та ).твадю€ться на
найближчому засiданнi Приймальноi KoMiciT.
4.13. Якщо в результатi розгляду аrrеляцii'апеляцiйна комiсiя приймае
рiшення про змiну результатiв вступного випробуваннJI, Hoв:r оцiнка знzlнь
вступника виставJIяеться цифрою та прописом спочатку у протоколi
апеляцiйноi Koмicii', а потiм вносяться вiдповiднi змiни до екзаменацiйноi
вiдомостi та екзаменацiйного листа вступника. Кожна нова оцiнка вступною
випробування, як в екзаменацiйнiй вiдомостi, так i в екзаменацiйному листi
пИп исусться головою апеляцi йноТ KoMiciI.
4.14. Протоколи засiдань апеляцiйноi KoMicii зберiгаються у справах
Приймальноi KoMiciT поточною року.
4.15. Щорiчна робота апеляцiйноТ Koмicij закiнчуеться звiтом, який
затверджуеться Еа пiдс}ъ{ковому засiданнi ПриЙмальноi Koмicii.

Вiдповiдальний секретар
приймальноi Koмicii коледжу
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