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{ане Положення розроблене вiдповiдно до Порядку прийому на навчання до
закладiв фаховоi передвищоi освiти в 2022 роцi (далi * Порядку прийому),
затверджених наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украi,ни вiд 20 квiтня 2а22
РОкУ N 364 (зi змiнами, затвердженими наказом MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни вiд 02 травня 2022 року N 400), зареестрованих в MiHicTepcTBi
юстицii Украiни 03 травня 2022 р. за N 48613'7822, Правил прийому на
навчання до КОМУНДЛЬНОГО ЗДКЛДДУ ОХОРОНИ ЗДОРОв'я
<Богодухiвський медичний фаховий коледж) XAPKIBCЬKOI ОБЛАСНОi
РАДи для здобуття освiтньо-професiйного ступеня фаховий молодший
бакалавр у 2022 роцi.

Апеляцiйна комiсiя € структурним пiдроздiлом приймальноi KoMicii коледжу,
Порядок роботи апеляцiйноI KoMicii визначаеться цим положенням, яке
затверджуе голова Приймальноi ком iciT коледжу.
Порядок шодання i розгляду апеляцii доводиться через засоби наочноi агiтацiТ
до вiдома абiтурiентiв не пiзнiше нiж за 7 днiв до початку вступних
випробувань.
Апеляцiйна комiсiя утворюсться для розгляду апеляuiй вступникiв.
Головою апеляцiйноi KoMiciT призначасться заступник директора
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я <Богодухiвський
медичний фаховий коледж) XAPKIBCЬKOi ОБЛАСНОi РДДИ, який не €

членом предметних комiсiй. При прийомi на навчання на ocHoBi базовоI i

повноi загiшьноi середньоi освiти склад апеляцiйно[ KoMicii форму€ться з
числа провiдних педагогiчних працiвникiв КОМУF{АЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я (БОГОДУХIВСЪКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ
КОЛЕДЖ) XAPKIBCЬKOi ОБЛАСНОi РДДИ та вчителiв системи загальноi
середньоi освiти регiону, якi не е членами предметноi екзаменацiйноi KoMicii
КОМУНАЛЪНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я кБОГОДУХrВСЬКИЙ
мЕдиtIниЙ ФАховиЙ колЕдж) XAPKIBCЬKOI оБлАсноi рАди.
Порядок роботи апеляцiйноi KoMicii затверджуеться директором
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я кБОГОДУХrВСЬКИЙ
мЕдичниЙ ФАховиЙ колЕдж) хАркIвсъкоi оБлАсноi рАди.
Наказ про затвердження складу, апеляцiйноi комiсiй пiдписуеться
директором КОМУНАЛЪНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
кБогощухIвськиЙ мЕдиL{ниЙ одховиЙ колЕдж) хАркlвсъкоТ
оБлАсноi рАди.
Апеляцiя вступника щодо екзаменацiйноi оцiнки (кiлькостi балiв), отриманоI
на вступному випробуваннi у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДL ОХОРОНИ
здоров,я (БогодухIвськиЙ мЕдиtIниЙ ФАховиЙ колЕдхt)
XAPKIBCЬKOi ОБЛАСНОi РАДИ, повинна подаватись особисто
вступником не пiзнiше наступного робочого дня пiсля оголошення
екзаменацiйноI оцiнки. Апеляцiя розгляда€ться не пiзнiше наступного дня
пiсля ii подання у присутностi вступника. Додаткове опитування вступникiв
при розглядi апеляцiй не допуска€ться. Порядок подання i розгляду апеляцii
повинен бути оприлюднений та доведений до вiдома вступникiв не пiзнiше



нiж за 7 днiв до початку вступних випробувань. В разi користування
вступником пiд час випробування стороннiми джерелами iнформашii (в тому
числi пiдказування), BiH вiдсторонюеться вiд yracTi у випробуваннях.
Апеляцiя з питань вiдсторонення вiдвипробування не розглядаеться.

Порядок подання апеляцii

письмову апеляцiйну заяву (далi - апеляцiя) про
оцiнки, виставленоi на вступному випробуваннi.
Алеляцiею е аргументована письмова заява абiтурiента про порушення
процедури вступних випробувань, шlо призвело до зниження оцiнки, або ж
про помилковiсть, на його д}мку, виставленоi оцiнки.
Апеляцiю на резуль,гати вступного випробування вступник пода€ особисто у
виглядi заяви на iм'я голови Приймальноi KoMicii тiльки у письмовiй формi,
ле ii ресструе в журналi вiдповiдальний секретар або його засryпник.
Вступник, який подае апеляцiю, повинен пред'явити документ, що посвiдчуе
його особу.
Апеляцiйнi заяви вiд iнших осiб, в тому числi родичiв вступникiв, не
приймаються й не розглядаються.
Апеляцiйна заява подасться не пiзнiше насryпного робочого дня пiсля
0голошення екзаменацlино1 оцlнки.
Заяви на апеляцiю, поданi не в установленi термiни, до розгляду не
приймаються.

За результатами вступного випробування абiтурiент мас
помилковiсть,

Апеляцiйнi заяви з питань усунення вiд вступних
розглядаються.

Порядок розгляду апеляцiй :

право подати
на його д}мку,

випробувань не

Апеляцiя розгляда€ться на засiданнi апеляцiйноi KoMicii не пiзнiше
наступного дня пiсля ii подання в присутностi вступника.
!озволясться присутнiсть одного з батькiв вступника або його законного
Ilредставника (rrр" наявностi документа, що пiдтверджуе особу,
повноваження) пiд час розгляду апеляцii.
Пiдготовку засiдання апеляцiйноi KoMicii забезпечуе ii голова. Голова
апеляцiйноi KoMicii повiдомляе членiв апеляцiйноi KoMicii, вiдповiдального
секретаря, голову предметноi екзаменацiйноi KoMicii або фаховоi атестацiйноi
KoMicii про час i мiсце проведення засiдання. Вiдповiдальний секретар
доводить до вiдома вступникiв, якi подrtпи апеляцiю, про час i мiсце розгляду
апеляцiй.
Алеляцii вступникiв, що не з'явилися у встановлений час на засiдання
апеляцiйноi KoMicii., знiмаються з розгляду.
На засiданнi апеляцiйноi KoMicii ма€ бути присутнiм голова предметноТ
екзаменацiйноi або фаховоi атестацiйноТ KoMicii, викJIадачi, що проводили
безпосередньо вступне випробування, за яким подано апеляцiю. Розгляд



:

апеляцii проводиТься З метоЮ визначеНня об'екТивностi виставленогО балу."

за результатами апеляцii екзаменацiйна оцiнка (кiлькiсть ба-гliв) встуItника

може бути лише пiдвищена або зzlJIишена без змiн,

у "одi розгляду апеляцii при усному екзаменi перевiрясться повнота

вiдповiдi на аркушi спiвбесiди.

Додаткове опитування абiтурiентiв при розглядi
Рiшення приймаеться вiдкритим голосуванням

апеляцiйноi koMicii, присугнiх на засiданнi. Bci
мають piBHi права у прийняттi рtшення.
Рiшення апеляцiйноТ KoMicii оформлясться протоколом, який пiдписус голова

та члени апеляцiйноi KoMicii, присутнi на засiданнi. Рiшення апеляцiйноi

KoMiciT щодо змiни результатiв вступних випробувань затверд}ку€ться

прийма-пьною комiсiею коледжу i е остаточним i набирас чинностi пiсля його

затвердження Приймальною комiсiсю.
Рiшення urr.п"чiйноi KoMiciI фiксусться в заявi вступника i журналi ресстрачii
заяв,поданих для розгляду апеляцiй.

У разi задоволе""" uп.пяцiйноi заяви екзаменацiйна оцiнка (кiлькiсть балiв)

змlнюетьсЯ В екзаменацlинlИ роботi (листi спiвбесiди), екзаменаuiйному

листку, фiксусться в апеляцiйнiй вiдомостi та засвiдчу€ться пiдписами голови

та .rленiв апеляцiйноi KoMicii.
Факт ознайомлення з рiшенням апеляцiйноi, KoMicii вступник пiдтверджуС

своiм пiдписом у *урrrЙi реестрацii заяв, поданих для розгляду апеляuiй.

заява вступника з рiшен"r, urr.r,яцiйноi koMicii зберiгаеться в його особистiй

справi.
рiшення апеляцiйноi KoMicii (пiсля Його затверДжеННЯ ПРИИМаЛЬНОЮ

комiоiею) оголошу€ться на дошцi iнформачii.

апеляцii не доауска€ться.
бiльшiстю голосiв членiв
чJIени апеляцiйноi KoMiciT

оксана KOIVIAP
Вiдповiдальний секретар
приймальноi KoMicii


