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1. Положення про апеляційну комісію Коледжу Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського складено на основі 

Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста в 2017 році, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 14 квітня 2017 року № 599 та зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 року за № 610/30478, Правил 

прийому до Коледжу Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського в 2017 році та Положення про приймальну комісію 

Коледжу Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського. 

2. У період проведення вступних випробувань до Коледжу 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 

працюють апеляційні комісії, склад та порядок роботи яких затверджується 

наказом ректора Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського і оголошується до початку вступних випробувань. 

3. Апеляційні комісії утворюються для розгляду апеляцій вступників. 

4. Головою апеляційної комісії призначається заступник директора 

Коледжу Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського, який не є членом предметних або фахових 

атестаційних комісій. 

5. При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної 

середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних 

науково-педагогічних (педагогічних) працівників Коледжу Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського та вчителів системи 

загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної 

екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід Коледжу 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.  

6. При прийомі на навчання на основі раніше здобутого ступеня  

бакалавра, освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника, 

молодшого спеціаліста, спеціаліста склад апеляційної комісії формується з 

числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих 

навчальних закладів і наукових установ України. 

7. Порядок роботи апеляційної комісії затверджується ректором 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

8. Наказ про затвердження складу апеляційних комісій підписується 

ректором Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського не пізніше 10 червня. 

9. До складу апеляційних комісій не можуть входити особи, діти яких 

вступають до Коледжу Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського у поточному році. 

10. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні у Коледжі Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського (далі – апеляція), 

повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого 
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дня після оголошення екзаменаційної оцінки. Заяви на апеляцію, подані не у 

встановлені терміни, до розгляду не приймаються. 

11. Вступник подає заяву на ім’я голови приймальної комісії з 

проханням ознайомитись з листком співбесіди або листком письмової 

відповіді (додаток 1).  

12. Після ознайомлення з роботою вступник пише на своїй заяві (щодо 

ознайомлення з роботою) про відсутність претензій до комісії для 

проведення співбесіди, предметної екзаменаційної або фахової атестаційної 

комісії. 

13. У разі незадоволення після ознайомлення з екзаменаційною 

роботою та роз’яснення екзаменаційної оцінки, вступник має право написати 

апеляцію (додаток 2). 

14. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше 

наступного дня після її подання, як правило, в присутності вступника, 

екзаменаторів, які перевіряли роботу, голови предметної екзаменаційної 

(фахової атестаційної) комісії та членів апеляційної комісії. Сторонні особи 

(в тому числі і батьки абітурієнтів) до розгляду апеляції не допускаються. 

15. Розгляд апеляції проводиться з метою визначення об’єктивності 

виставленої оцінки і не зводиться до повторного складання іспиту. Додаткове 

опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається. 

16. Рішення апеляційної комісії оформляється протоколом і 

затверджується на засіданні приймальної комісії. 

17. Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений 

та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку 

вступних випробувань. 

 

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії Коледжу 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 

«___» _____________ 20___ року, протокол № ___. 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії Коледжу     Л. В. Тарабан 

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 

«___» _____________ 20___ року, протокол № ___. 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії університету     О. Ю. Пархоменко 
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Додаток 1 

Зразок заяви абітурієнта  

на ознайомлення з екзаменаційною роботою 
 

Голові приймальної комісії 

Миколаївського національного  

університету імені В.О.Сухомлинського 

академіку Будаку В.Д. 

абітурієнта(тки), який (яка) вступає  

на спеціальність …………………………. 

…………………………………………….. 
(назва спеціальності, спеціалізації) 

....................................................................., 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

мешкає за адресою ..................................... 

...................................................................... 

Телефон: …………………………………. 

 

 

 

Заява 

 
Прошу Вас дозволити мені ознайомитись з моєю екзаменаційною 

роботою. 

 

 

 

 

 

(Дата)           (Підпис) 
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Додаток 2 

 

Зразок заяви абітурієнта на апеляцію 
 

Голові приймальної комісії 

Миколаївського національного  

університету імені В.О.Сухомлинського 

академіку Будаку В.Д. 

абітурієнта(тки), який (яка) вступає  

на спеціальність …………………………. 

…………………………………………….. 
(назва спеціальності, спеціалізації) 

....................................................................., 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

мешкає за адресою ..................................... 

...................................................................... 

Телефон: …………………………………. 

 

 

 

Заява 

 
Прошу Вас дозволити розглянути мою екзаменаційну роботу на засіданні 

апеляційної комісії, оскільки я не згоден(а) з оцінкою і вважаю, що 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................
(вказуються конкретні зауваження) 

 

 

 

 

 

 

(Дата)           (Підпис) 


