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Положення про апеляційну комісію комунального вищого навчального 
закладу «Ужгородський музичний коледж імені Д.Є.Задора» Закарпатської 
обласної ради розроблено на основі Положення про приймальну комісію 
вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в  Міністерстві 
юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798  та Положенням про 
приймальну комісію комунального вищого навчального закладу 
«Ужгородський музичний коледж імені Д.Є.Задора» Закарпатської обласної 
ради.  

 

    1. Загальні положення   

 1.1. Апеляційна комісія комунального вищого навчального закладу 
«Ужгородський музичний коледж імені Д.Є.Задора» Закарпатської обласної ради 
(далі – Апеляційна комісія) утворюється для розгляду апеляцій вступників. 

1.2. Апеляційна комісія діє  в умовах гласності і керується у своїй 
діяльності  чинним законодавством України, Положенням про приймальну 
комісію  комунального вищого навчального закладу «Ужгородський музичний 
коледж імені Д.Є.Задора» Закарпатської обласної ради та цим Положенням. 

1.3. Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об’єктивності 
виставленої оцінки, а не з метою перескладання вступних випробувань. 

1.4. Рішення Апеляційної комісії оформлюються протоколом, який 
підписується Головою і секретарем комісії. 

1.5. Порядок подання і розгляду апеляцій повинен бути оприлюднений та 
доведений до відома та вступників не пізніше, ніж за 7 днів до початку вступних 

випробувань. 
 

2. Порядок роботи Апеляційної комісії  
2.1. Апеляційна комісія створюється наказом директора Коледжу не 

пізніше 01 березня 2020 року. 
2.2. Склад Апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних 

працівників  Коледжу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які 
не є членами предметних екзаменаційних  комісій, комісій для проведення 
співбесід Коледжу. Склад Апеляційної комісії щороку поновлюється не менш як  
на третину. 

2.3. Головою Апеляційної комісії призначається заступник директора 
коледжу, який не є членом предметних екзаменаційних комісій. Голова 
Апеляційної комісії  несе  персональну відповідальність за  виконання 
покладених на Апеляційну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.           



2.4. До  складу   Апеляційної   комісії   не можуть входити особи, діти яких 
вступають до  Коледжу у поточному році. 

2.5.Голова Апеляційної комісії приймає   апеляційні   заяви   від   
вступників,   які   не   згодні   з  отриманою   на   вступному випробуванні 
оцінкою; здійснює безпосередню організацію роботи Апеляційної комісії; подає 
в Приймальну комісію на затвердження звіт про роботу   Апеляційної комісії. 

2.6. Контроль за роботою Апеляційної комісії здійснює Приймальна 

комісія Коледжу, яка розглядає та затверджує на своїх засіданнях 

рішення та звіт про роботу Апеляційної комісії. 
 

3. Порядок подання заяв на апеляцію 

3.1. Заява на апеляцію  вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості 
балів), отриманої на вступному випробуванні у Коледжі, повинна подаватись 
особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення 

результатів вступного випробування. 
3.2.Апеляція подається особисто вступником  у вигляді заяви на ім’я 

голови Апеляційної комісії тільки у письмовій формі (форма заяви наведена у 
Додатку 1). 

3.3. Заяви на апеляцію, подані не в установлені  терміни,  до розгляду не 
приймаються. 

3.4. Вступник, який подає апеляцію, повинен пред’явити документ,  що 
посвідчує його  особу. 

3.5.   Апеляції від інших осіб, в тому числі родичів вступників, до розгляду 
не приймаються. 

3.6.  Апеляційні заяви реєструється у відповідному журналі. 
3.7. Апеляції   з   питань  відсторонення вступника  від   випробування 

апеляційною комісією не розглядаються. 
 

4. Порядок розгляду апеляції. 
  4.1. Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії у 

присутності вступника не пізніше наступного  дня після її подання.   
4.2. При поданні апеляції вступнику в усній формі повідомляється дата, 

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

4.3. На засіданні Апеляційної комісії повинна бути забезпечена спокійна і 
доброзичлива атмосфера. 

4.4. Під час розгляду апеляції сторонні особи на засідання апеляційної 
комісії не допускаються. 

4.5. На засідання Апеляційної комісії можуть бути залучені члени 
відповідних предметних екзаменаційних комісій. 



4.6. .{o4arxore orr.rryBaHHr nci}uHraxa nprd posrnx4i anersqii He

AonycKa€Tbcr.

4.7. IIil qac po3rutrAy anensqii .{reHz Anerrqifinoi xovricii nporoKoJrrororb

nci cnoi 3ayBaxeHns. Ta BI4cHoBKH rr{oAo oqiHronauHx po6oru BcrynHuKa.

4.8. llicn.s saxiH.reHHs :aci4auHx Auensqifinoi xovricii piureHnr uloAo

oqiHroeaHnx po6ou4 BcrynHr{Ka, rKe oSopnnxerbc-fl nporoKoJroM, ni4nucyrorrcr
BCIMa r{IeHaMr4 aneJrrrllHHol KOMlCll, {Kl UpI4r,lManVyrrACTb y 3aClAaHHl.

4.9. V paei neo6xi.qnocri sN,{iHIa ouinrn ("* y pa:i fi s6imueHuf,, raK i n pa:i

snaenurennx), niguoni4ne piruennx BHocr4Tbcs Ao nporoKony, a sNriHa oqinxu

BlAoopax(aeTbcs, y poooTl Ta apKyrxl pe3yJrbTaTlB BcTyrrHrrx BnrrpooyBaHb.

flpororcor uloAo sNaiuu oqiuru BcrynHoro nzupo6ynaHH.rr ui4nracyrorr roJroBa

AuensqifiHoi rovricii ra .rreHu AuelsqifiHoi xonaicri.

4.10. Pesymraru auensqii oronouyrorbc.s BcrynHrrKy uicrq gaxin.reuHs

po3ruAy fioro po6orur. Bcrynuuxy rponoHyerbcr ni4uucaru Br4cHoBKLr

anenfluluHol KoMlcll.

4.11. Pesyrtrraru po3rnr,{y ailenf,qii uporoKoJrrororbcs i sareep4xyrorbcfl. Ha

eac iAaHHi llpufi ua:nHoi r<ovricii.

4.12. Piruelru.s anensqifinoi xolricii na6upae .rrHuocri ricrq
3arBepAXeHHr fi oro llpufi vralbHoro xouiciero Kone4xy.

4.13. BucHosKIa Auerrqifiuoi rol,ricii s6epirarorbc.rr y crpaBax llpufilranrHoi
xol,licii rroroqHofo poKy.

4.I4. Il{opiuna po6ora anerxqifinoi rcovricii sariuuyerucx :eirou, srcufi.

3 arBep4)Kyerbc-s na ui4cyvrKo BoMy s ac i4auHi llpufi rvramnoi xorrai c ii.

an/ lj

Biauoeia arrs:nuit ceKperap llpufivranruoi rcouicii #trdfu{ . f .fr.Kaco



 

 

 

 

                                       Додаток 1 

 

 

                                                                     Голові Апеляційної комісії 
                                                                                ___________________________                   

                                                                                вступника __________________ 

                                                                                особова справа № ____________ 

                                                                                який проживає за адресою: 
 ____________________________ 

 ____________________________ 

 тел. ________________________ 

 

 

 

 

 

 

З А Я В А 
 

Прошу Вас розглянути питання про об’єктивність оцінки складання мною 
вступного випробування ______________________________________________, 
 (назва вступного випробування) 
 

складеного «____» ___________ 2020 року, оскільки я не згоден (а) з оцінкою і 
вважаю, що __________________________________________________________ 
 (конкретні причини) 
 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                  Підпис  


