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ПОЛОЖЕННЯ 

про апеляційну комісію  

Комунального закладу 

 “Одеське училище мистецтв і культури імені К.Ф. Данькевича” 
 

 Апеляційна комісія Комунального закладу “Одеське училище мистецтв і 

культури  імені К.Ф.Данькевича” (далі – КЗ ОУМК ім.К.Ф.Данькевича) – це 

функціональний  підрозділ Приймальної комісії КЗ ОУМК ім.К.Ф.Данькевича. 

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. 

Головою апеляційної комісії призначається заступник директора з навчальної 

роботи КЗ ОУМК ім.К.Ф.Данькевича, який не є членом предметних 

екзаменаційних комісій. При прийомі на навчання на основі базової і повної 

загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа 

провідних педагогічних працівників КЗ ОУМК ім.К.Ф.Данькевича та вчителів 

системи загальної середньої освіти, а також викладачів початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів регіону, які не є членами 

предметних екзаменаційних комісій та комісій для проведення співбесіди 

училища.  

Порядок роботи апеляційної комісії затверджується директором КЗ ОУМК 

ім.К.Ф.Данькевича. 

 Оплата праці членам 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. 

Вступник має право ознайомитись зі своєю роботою у приміщенні 

училища.  У тому ж приміщенні має право написати заяву в апеляційну комісію 

з проханням про переогляд оцінки і вказати  відповідну мотивацію. 

 Вступник повинен мати у наявності документ, що підтверджує його 

особистість, екзаменаційний лист та розписку про подання документів. 

 Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні у КЗ ОУМК ім.К.Ф.Данькевича (далі – 

апеляція), повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня 

після оголошення екзаменаційної оцінки. 

 Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у 

присутності вступника. 

В апеляції  вказується: 

- прізвище, ім’я та по батькові; 

- спеціальність (спеціалізація), на яку вступає вступник; 

- номер екзаменаційного листа; 

- предмет, з якого складалося вступне випробування. 

 В апеляції вступника, яка подається на ім’я голови Приймальної комісії, 

формулюється прохання щодо зміни оцінки і доводиться обґрунтування. 



 Апеляції не підлягають критерії оцінок, що були розроблені відповідними 

цикловими комісіями, розглянуті Приймальною комісією училища і затверджені 

директором училища у поточному році. 

Також не враховується стан здоров’я, що не був підтверджений довідкою 

від лікаря до початку вступного випробування. 

 Апеляція, в якій відсутнє обґрунтування відхиляється. 

 Додаткове опитування вступників (написання диктантів з предметів 

загальноосвітнього та дисциплін музично-теоретичного циклу, виконання 

програми з фаху відповідної спеціалізації) при розгляді апеляції не допускається. 

 Порядок подання і розгляду апеляції оприлюднюється та доводений до 

відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань. 

 Підлягає перевірці тільки вірність оцінки результатів вступного 

випробування.  

 На розгляданні апеляції повинен бути присутній голова предметної 

екзаменаційної комісії за спеціалізацією, предметної екзаменаційної комісії чи 

комісії по проведенню співбесіди. 

 З вступником до 18 років на засіданні апеляційної комісії має право 

знаходитись один із батьків або законних представників вступника. Присутній 

на апеляції один із батьків вступника або його представник не бере участі в 

обговоренні екзаменаційної роботи, а також не коментує дії комісії. 

 При вирішенні питання щодо задовільнення чи відхилення апеляції комісія 

повинна керуватись критеріями оцінок, затвердженими директором КЗ ОУМК 

ім.К.Ф.Данькевича. 

 За висновками обговорення кожної апеляції складається протокол за 

підписом всіх членів апеляційної комісії з вказанням рішення комісії та 

аргументи задовільнення чи відхилення апеляції. 

 Рішення апеляційної комісії є остаточним. 

 Вступник має змогу ознайомитись з рішенням апеляційної комісії відразу 

після розглядання апеляції, або кожного наступного дня під час роботи 

Приймальної комісії. 

 Протоколи засідань апеляційної комісії надаються Приймальній комісії. 

 На підставі протоколів у разі необхідності вносяться відповідні зміни 

оцінки в екзаменаційну роботу, екзаменаційну відомість та екзаменаційний лист. 

 Повторне засідання апеляційної комісії для вступників, які не були 

присутніми на засіданні комісії, не проводиться. 

 Порядок подання і розгляду апеляції оприлюднюється та  доводиться до 

відома вступника не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань. 
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