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ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію роботи Апеляційної комісії 

 ВСП «Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних 

технологій Івано-Франківського національного технічного університету 

нафти і газу» 

 

І. Загальна частина 
 

1.1. Апеляційна комісія ВСП «Калуський фаховий коледж економіки, 

права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу» (далі – Апеляційна комісія) створена для 

вирішення спірних питань  і розгляду апеляцій абітурієнтів, які можуть мати 

місце під час проведення вступних випробувань. Строк повноважень 

Апеляційної  комісії становить один календарний рік. 

1.2. Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та 

відкритості відповідно до законодавства України, Положення про Приймальну 

комісію та Правил прийому до ВСП «Калуський фаховий коледж економіки, 

права та інформаційних технологій ІФНТУНГ». 

 

ІІ. Склад апеляційної комісії 

 

2.1. Склад апеляційної комісії затверджується наказом директора 

коледжу. 

2.2. Головою апеляційної комісії призначається один із заступників 

директора коледжу, який не є членом предметних або фахових атестаційних 

комісій.  

2.3. Склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-

педагогічних (педагогічних) працівників коледжу та університету, вчителів 

системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної 

екзаменаційної комісії, фахової атестаційної комісії, комісії для проведення 

співбесід даного коледжу. 

 

ІІІ. Організація роботи апеляційної комісії 

 

3.1.  Перескладання вступних випробувань не дозволяється. У разі 

незгоди абітурієнта з одержаною оцінкою, він має право на апеляцію. 

3.2. Апеляція вступника щодо оцінки, отриманої абітурієнтом на 

вступному випробуванні в коледжі, подається в день проведення усного 

випробування, а з письмового екзамену/випробування – не пізніше наступного 

робочого дня після оголошення оцінки. 

3.3. Заява про перегляд отриманої оцінки абітурієнтом подається 

особисто на ім’я голови приймальної комісії і з його дозволу розглядається 

апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня після її подання,    

як правило, в присутності вступника. На засіданні апеляційної комісії також 

можуть бути присутні батьки абітурієнта (якщо абітурієнт є неповнолітнім). 
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3.4. При розгляді апеляцій до складу комісії не можуть входити особи, дії 

яких оскаржуються. 

3.5. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не 

допускається. 

3.6. Апеляційна комісія аналізує відповіді (письмову роботу або листок 

усної відповіді), оціненої на вступному випробуванні, шляхом її досконалого 

вивчення з метою виявлення допущених помилок та відповідності виставленої 

оцінки встановленим критеріям оцінювання. 

3.7. З метою уникнення витоку інформації щодо змісту білетів вступних 

випробувань виносити роботу чи її копію за межі коледжу (приміщення, де 

проводиться засідання апеляційної комісії) не дозволяється. 

3.8. Рішення апеляційної комісії про зміну або про затвердження 

екзаменаційної оцінки, виставленої екзаменаторами, оформляється протоколом 

та затверджується рішенням Приймальної комісії. 

3.9. У випадку прийняття апеляційною комісією рішення про зміну 

екзаменаційної оцінки, оскаржена і попередньо виставлена в письмовій роботі 

(листку усної відповіді)  та екзаменаційному листку оцінка, закреслюється і 

виставляється нова. Вона підтверджується підписами голови і членів 

апеляційної комісії (оцінка в екзаменаційному листку, крім того, завіряється 

печаткою Приймальної комісії). Оцінка, виставлена в екзаменаційній відомості, 

залишається без змін. До екзаменаційної відомості додається протокол 

засідання апеляційної комісії. 

3.10. Оцінка, виставлена апеляційною комісією, є остаточною і повторно 

не переглядається. 

3.11. Оплата праці членів апеляційної комісії проводиться за нормами 

погодинної оплати за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених 

нормативно-правових актів. 

 

 

 

Розглянуто на засіданні Приймальної комісії  

ВСП «КФК ЕПІТ ІФНТУНГ» 

(протокол № 2 від 16 травня 2022 року) 

 

Затверджено на засіданні Педагогічної ради  

ВСП «КФК ЕПІТ ІФНТУНГ»  

(протокол № 5 від 20 травня 2022 року) 
 


