


 
 

1  Загальна частина 

1.1 Апеляційна комісія Відокремленого структурного підрозділу 
«Новокаховський політехнічний фаховий коледж Національного університету 
«Одеська політехніка» (далі – Апеляційна комісія НПФК Одеської політехніки) 
– робочий орган НПФК Одеської політехніки, передбачений частиною першою 
статті 38 Закону України «Про вищу освіту» (далі – Закон), що утворюється для 
розгляду апеляцій вступників. Строк повноважень Апеляційної комісії становить 
один календарний рік. 

Положення про апеляційну комісію Відокремленого структурного 
підрозділу «Новокаховський політехнічний фаховий коледж Національного 
університету «Одеська політехніка» (далі - Апеляційна комісія) розроблено 
Приймальною комісією Відокремленого структурного підрозділу 
«Новокаховський політехнічний фаховий коледж Національного університету 
«Одеська політехніка»  (далі - Приймальна комісія) відповідно до Положення 
про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого Наказом 
Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за 
№1353/27798, Положення про апеляційну комісії Національного університету 
«Одеська політехніка», затвердженого Вченою радою Національного 
університету «Одеська політехніка» протокол від 27 грудня 2022 року №5. 

 

1.2   Головою апеляційної комісії призначається один заступник директора 
НПФК Одеської політехніки, який не є членом предметних або фахових 
атестаційних комісій. 

1.3   При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої 
освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-
педагогічних (педагогічних) працівників НПФК Одеської політехніки та 
вчителів загальноосвітніх навчальних закладів регіону, які не є членами 
предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід НПФК 
Одеської політехніки. 

1.4  При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступенів 
(освітньо-кваліфікаційних рівнів) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста 
склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників НПФК Одеської політехніки і наукових установ 
України. 

1.5   До складу апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких 
вступають до НПФК Одеської політехніки  у поточному році. 

1.6 Наказ про затвердження складу Апеляційної комісії видається 
директором НПФК Одеської політехніки не пізніше 1 травня. 



 

2    Порядок подання і розгляду апеляцій 

2.1 Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 
отриманої на вступному іспиті у НПФК Одеської політехніки (далі – апеляція), 
повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня 
після оголошення екзаменаційної оцінки. 

 
2.2  Апеляційна заява подається вступником особисто в письмовій формі 

на ім'я голови Приймальної комісії. Заяви приймаються від заявників 
відповідальним секретарем Приймальної (відбіркової) комісії. 

2.3   В апеляційній заяві вступник мас зазначити прізвище, ім'я, по батькові, 
адресу проживання, номер телефону (у разі наявності), паспортні дані (для осіб, 
яким не виповнилося 16 років - дані свідоцтва про народження), навчальний 
предмет з якого складався екзамен. 

2.4  Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше 
наступного робочого дня після її подання у присутності вступника. 

2.5 Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не 
допускається. 

2.6  Рішення апеляційної комісії приймаються на її засіданні, відповідно до 
чинного законодавства України, Порядку прийому до НПФК Одеської 
політехніки, Статуту НПФК Одеської політехніки та оформлюється протоколом, 
який підписується головою і відповідальним секретарем Приймальної комісії. 

2.7  Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та 
доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних 
випробувань. 

 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії                                Євгенія ТОДОРІКО 
 


