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ПОЛОЖЕННЯ 
про апеляційну комісію 

ВПНЗ "Львівський медичний фаховий коледж "Медик"

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення визначає основні функції та особливості діяльності апеляційної комісії 
ВПНЗ "Львівський медичний фаховий коледж "Медик" (далі - апеляційна комісія) під час 
проведення вступних випробувань.

Апеляційна комісія є функціональним підрозділом Приймальної комісії ВПНЗ 
"Львівський медичний фаховий коледж "Медик" і створюється для розгляду апеляцій 
вступників і вирішення спірних питань з метою захисту прав осіб, які складають вступні 
випробування у навчальному закладі відповідно до Правил прийому. Порядок роботи 
апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджує голова Приймальної 
комісії.

Апеляційна комісія у своїй діяльності керується законодавством України, наказами 
Міністерства освіти і науки України, Правилами прийому до ВПНЗ "Львівський медичний 
фаховий коледж "Медик", а також цим Положенням.

Склад апеляційної комісії затверджується наказом директора ВПНЗ "Львівський 
медичний фаховий коледж "Медик" не пізніше як за два місяці до початку прийому документів. 
Головою апеляційної комісії призначається юрисконсульт ВПНЗ "Львівський медичний 
фаховий коледж "Медик". При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної 
середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних 
працівників навчального закладу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не 
є членами предметних комісій, комісії для проведення співбесід даного навчального закладу, за 
рекомендаціями Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації. У процесі 
формування персонального складу комісії враховується професійна компетентність кожного 
члена, а також можливість неупередженого розгляду ними апеляційних заяв щодо результатів 
вступних випробувань. До роботи в апеляційній комісії не дозволяється залучати осіб, діти яких 
вступають до ВПНЗ "Львівський медичний фаховий коледж "Медик" у поточному році. Склад 
апеляційної комісії доцільно щорічно поновлювати не менше як на третину.

Апеляційні комісії можуть утворюватись у відокремлених структурних підрозділах. 
Головою апеляційної комісії відокремленого структурного підрозділу призначається один із 
заступників керівника цього підрозділу.

Оплата праці членів апеляційної комісії, за винятком тих, які входять до неї згідно з 
посадовими обов’язками, проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично 
відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.

Основними функціями апеляційної комісії є розгляд апеляційних заяв щодо результатів 
вступних випробувань, скарг абітурієнтів на рішення предметних екзаменаційних комісій, 
комісій по проведенню співбесід.

Апеляційна комісія має право:
• одержувати в установленому порядку від членів предметних екзаменаційних комісій, 

комісій по проведенню співбесід інформацію та документи (бланки відповідей, 
протоколи проведення співбесіди, роботи вступників, виконані під час творчого конкурсу, 
тощо), необхідні для виконання покладених на неї завдань;

• залучати кваліфікованих фахівців для встановлення об'єктивності перевірки 
екзаменаторами виконання завдань;

• залучати предметні екзаменаційні комісії у випадках виникнення нетипових, конфліктних 
ситуацій, пов'язаних зі змістом тестових завдань і способом їхнього оцінювання;
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у разі потреби запрошувати на засідання комісії заявника з метою отримання додаткової 
інформації, необхідної для прийняття остаточного рішення.

II. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВ НА АПЕЛЯЦІЮ

Процедура подання апеляційної заяви, її розгляду, виконання прийнятого апеляційною 
комісією рішення визначена Правилами прийому до ВПНЗ "Львівський медичний фаховий 
коледж "Медик"

Порядок подання і розгляду апеляції оприлюднюється та доводиться до відома вступників 
до початку вступних випробувань.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на 
вступному випробуванні у навчальному закладі, повинна подаватись особисто письмово у 
формі заяви на ім’я голови апеляційної комісії в день проведення співбесіди чи усного іспиту, а 
з письмового тестування - не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

При поданні апеляції вступнику в усній формі повідомляється дата, час і місце розгляду 
апеляції та вступник запрошується на розгляд його апеляції.

III. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого 
дня після її подання, як правило, в присутності абітурієнта.

Апеляції з питань відсторонення абітурієнта від вступного випробування (користування 
під час випробування сторонніми джерелами інформації: підручники, навчальні посібники, 
шпаргалки, підказування тощо) не розглядаються.

Апеляції від вступників, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у 
зазначений за розкладом час, з питань участі в подальших випробуваннях і конкурсі не 
розглядаються.

Під час розгляду апеляції сторонні особи, за винятком вступника, апеляція якого 
розглядається, на засідання апеляційної комісії не допускаються.

Додаткове опитування при розгляді апеляції не дозволяється.
На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голова відповідної предметної екза

менаційної комісії та (або) його заступник в якості експертів. Вони мають право давати обґрунто
вані пояснення абітурієнту та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів 
затвердженим критеріям оцінювання.

Для ведення протоколу роботи апеляційної комісії на засіданні може бути присутнім спів
робітник 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 апеляційною 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 виконаної робо
ти та збільшується до ... балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінюван
ня результатів вступних випробувань)";
• "попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної робо
ти та зменшується до ... балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінюван
ня результатів вступних випробувань)".
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Результати апеляції оголошуються вступнику відразу після закінчення розгляду його 
роботи.

Вступнику пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про 
свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії.

У разі відсутності вступника на засіданні апеляційної комісії, або якщо вступник не погод
жується з рішенням апеляційної комісії і не підписує протокол апеляційної комісії, голова 
апеляційної комісії здійснює відповідний запис у протоколі апеляційної комісії, члени апеляційної 
комісії складають докладну рецензію на роботу вступника, яка разом з роботою розглядається та 
затверджується на найближчому засіданні Приймальної комісії.

Рішення апеляційної комісії оформляється протоколом , розглядається та затверджується на 
найближчому засіданні Приймальної комісії.

Якщо в результаті розгляду апеляції апеляційна комісія приймає рішення про зміну резуль
татів вступного випробування, нова оцінка знань вступника виставляється цифрою та прописом 
спочатку у протоколі апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до екзаменаційної 
відомості та екзаменаційного листа вступника. Кожна нова оцінка вступного випробування, як в 
екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується головою апеляційної комісії.

Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших 
організацій, партій та рухів не дозволяється.

Організацію роботи апеляційної комісії, своєчасний та об'єктивний розгляд апеляційних 
заяв, ведення справ, дотримання встановленого порядку збереження документів і 
конфіденційної інформації забезпечує її голова.

Документами апеляційної комісії, що зберігаються протягом року, є:
• апеляційні заяви вступників;
• протоколи засідань комісії;
• матеріали, необхідні для розгляду апеляційних заяв.

Рішення апеляційної комісії приймається більшістю голосів за умови присутності на 
засіданні не менш як двох третин від загальної кількості членів комісії. У разі рівної кількості 
голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова комісії.

У разі неправомірного використання членами апеляційної комісії своїх повноважень 
вони несуть відповідальність, що передбачена законодавством.
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Додаток 1

Зразок заяви абітурієнта на апеляцію

Голові Приймальної комісії 
ВПНЗ "Львівський медичний 

фаховий коледж "Медик"

абітурієнта(тки), який (яка) вступав (ла) 
на спеціальність____________________

(назва спеціальності)

(прізвище,ім'я, по батькові)

Заява
Прошу Вас дозволити розглянути мою екзаменаційну роботу на апеляційній комісії, 

оскільки я не згоден (на) з оцінкою і вважаю, що

(вказуються конкретні зауваження)

Дата Підпис




