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Загальні положення 

     1.  Дане Положення регламентує вимоги щодо розгляду апеляцій вступників на 

результати вступних випробувань при вступі на навчання до ВСП «Глухівський 

агротехнічний фаховий  коледж Сумського НАУ». 

    2. Це Положення розроблене Приймальною комісією ВСП «Глухівський 

агротехнічний фаховий  коледж Сумського НАУ»  (далі – Приймальна комісія) 

відповідно до Положення про Приймальну комісію ВСП «Глухівський 

агротехнічний фаховий  коледж Сумського НАУ» на 2023 рік. 

   3. Апеляційна комісія розглядає звернення вступників, які не згодні з 

результатами вступних випробувань (кількістю балів) ) та/або звернення з питань, 

які стосуються порушення прав вступника під час складання вступних 

випробувань (усної співбесіди)  (далі - апеляція). 

  4. Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та 

відкритості відповідно до чинного законодавства України, Порядку прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, Порядку  прийому для закладів 

фахової передвищої освіти в 2023 році (далі – Порядок прийому), Правил прийому 

до ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий  коледж Сумського НАУ» (далі – 

Правила прийому), Положення про Приймальну комісію ВСП «Глухівський 

агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ» та даного положення. 

  5. Положення про апеляційну комісію затверджується наказом голови 

приймальної комісії – директора ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий  

коледж Сумського НАУ». 

  6. Положення визначає порядок організації діяльності та основні функції 

апеляційної комісії ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий  коледж Сумського 

НАУ» (далі – апеляційна комісія). 

    7. Оплата праці членів апеляційної комісії, за винятком тих, які входять до неї 

згідно з посадовими обов’язками, проводиться за нормами погодинної оплати за 

фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових 

актів.  

   8. Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та 

доведений до відома вступника до початку вступних випробувань. 

 

ІІ. Склад апеляційної комісії 

    1. Склад апеляційної комісії затверджується наказом  директора ВСП 

«Глухівський агротехнічний фаховий  коледж Сумського НАУ». 

    2. Кількісний склад апеляційних комісій, для розгляду апеляцій вступників 

визначається з урахуванням загальної кількості та переліку вступних випробувань 

відповідно до Правил прийому до ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий  

коледж Сумського НАУ». 

      3. До складу апеляційної комісії входять: 

       - голова апеляційної комісії; 

      - заступник голови апеляційної комісії; 

      - члени апеляційної комісії. 

    4. Головою апеляційної комісії ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий  

коледж Сумського НАУ» призначається один із заступників директора, який не є  
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членом комісій для проведення  усних співбесід та комісії для розгляду і складання 

рейтингу мотиваційного лист. 

     5. Заступником голови апеляційної комісії призначається один із заступників 

директора ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий  коледж Сумського НАУ» 

або завідувач відділення. 

     6. Голова апеляційної комісії та його заступник несуть 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. 

    7. Склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-

педагогічних (педагогічних) працівників коледжу,  вчителів системи загальної 

середньої освіти регіону, провідних науково-педагогічних (педагогічних) 

працівників вищих навчальних закладів і наукових установ України,  які не є 

членами комісій для проведення усних співбесід та комісії для розгляду і складання  

рейтингу мотиваційного листа ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий  коледж 

Сумського НАУ». До роботи апеляційної комісії залучається уповноважений з 

питань запобігання та виявлення корупції коледжу. 

    8. До складу апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких 

вступають до ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий  коледж Сумського НАУ» 

в поточному році. 

     9. Рішення апеляційної комісії оформляється протоколом, який підписується 

головою і членами комісії. 

       10. Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік. 

 

ІІІ. Порядок подання заяв на апеляцію 

      1. Вступник має право подати апеляцію щодо результатів вступних 

випробувань (кількості балів), у ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий  

коледж Сумського НАУ», або з питань, які стосуються порушення прав вступника 

під час складання вступних випробувань ( усної співбесіди). 

      2. Апеляція повинна бути обґрунтованою й подається голові апеляційної комісії 

або його заступнику особисто вступником у вигляді заяви на ім’я голови 

апеляційної комісії тільки у письмовій формі. 

      3. Вступник, який претендує на розгляд його апеляції повинен пред’явити 

документ, що посвідчує його особу. 

     4. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не 

приймаються і не розглядаються. 

     5. Апеляційна заява подається не пізніше наступного робочого дня після 

оголошення результатів вступних випробувань. 

       6. Апеляційні заяви, подані не в терміни установлені цим Положенням, до 

розгляду не приймаються. 

       7. Апеляції  з питань відсторонення від вступного випробування  не 

розглядаються. 

       8. Всі аркуші усної співбесіди видані Приймальною комісією для апеляції 

реєструються в журналі реєстрації апеляцій. 
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                                                                                                                                     Д  О Д А Т О К 1 

                                                                                                               ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО 

                                                                                                                   АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ 

 

Голові апеляційної комісії 

ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий 

коледж Сумського НАУ»                                                              

_____________________________________                                                                      

вступника                                                              

_____________________________________ 

спеціальність _________________________ 

що мешкає за адресою: 

_____________________________________    

_____________________________________ 

______________________________________ 

 

                                                                   

 

ЗАЯВА  

Прошу Вас переглянути апеляційною комісією мою письмову роботу з 

____________________________________________________________________, 

оскільки вважаю, що оцінка виставлена не об’єктивно та з порушенням прав 

вступника. 

 

 

 

Дата_____________                  Підпис_______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     Д  О Д А Т О К 2 

                                                                                                                                                    ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО  

                                                                                                                                                    АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЇ 

 

Міністерство освіти і науки України 

Сумський національний агротехнічний університет 

ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ» 

В И С Н О В О К 

апеляційної комісії 

від ________        20___р. 
     

     

Шановний______________________________________________________!     

         Апеляційна комісія ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж 

Сумського НАУ» розглянула ваше звернення, щодо перевірки об’єктивності 

виставленої Вам оцінки (кількості балів) з 

_____________________________________________________________________і 

дійшла наступного висновку: 

◻ «попереднє оцінювання вступного випробування 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». 

 

        Протокол засідання апеляційної комісії №____  від ____.____.20____р. 

 

Голова комісії (заступник голови)______________ ________________ 

 

Члени комісії________________  __________________ 

                       ________________  __________________ 

                       ________________  ___________________ 

                       ________________  __________________ 

                       ________________  __________________ 

                       ________________  __________________ 

                       ________________  __________________ 

 
 

З висновком апеляційної комісії ознайомлений ........................................... 

 

 

 

 

 


