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І. Загальні положення 
 
1.1. Апеляційна комісія Одеської державної академії будівництва та 

архітектури (далі – апеляційна комісія) створюється для вирішення спірних 
питань і розгляду апеляцій абітурієнтів. 

1.2. Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік. 
1.3. Порядок роботи апеляційної комісії визначається цим положенням, 

яке затверджує голова приймальної комісії. 
1.4. Наказ про затвердження апеляційної комісії видається ректором 

академії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. 
1.5. Засідання апеляційної комісії оформлюються протоколами, які 

затверджується Головою приймальної комісії академії. 
 

ІІ. Склад апеляційної комісії 
 

2.1. Головою апеляційної комісії призначається проректором з НПР 
академії. 

2.2. Склад апеляційної комісії формується з числа кращих вчителів 
системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної комісії 
академії, за рекомендаціями управління освіти і науки облдержадміністрації. 

2.3. До складу апеляційної комісії також входять: відповідальний секретар 
приймальної комісії або заступник відповідального секретаря, голова 
екзаменаційної комісії, науково-педагогічні, наукові працівники, інші члени 
приймальної комісії, секретар. 

2.4. Склад апеляційної комісії доцільно щорічно поновлювати не менше 
як на третину. 

 
ІІІ. Порядок подання та розгляду апеляційних заяв 

 
3.1. За результатами вступного випробування абітурієнт має право подати 

письмову апеляційну заяву. Апеляції з питань відсторонення від випробувань 
не розглядаються. 

3.2. Апеляція вступника подається особисто у вигляді заяви на ім’я голови 
апеляційної комісії. Апеляційні заяви від інших осіб, у тому числі родичів 
абітурієнтів, не приймаються й не розглядаються. 

3.3. Апеляція подається абітурієнтом особисто тільки в зазначений час. В 
інші строки апеляція не розглядається. 

Апеляція вступника щодо оцінки вступного випробування повинна 
подаватися в день проведення усного випробування або співбесіди, а з 
письмового – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. 
Апеляції припиняють прийматися за годину до початку засідання апеляційної 
комісії академії. 

3.4. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії, як правило, в 
присутності вступника не пізніше наступного робочого дня після її надання. 
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3.5. Абітурієнт має право бути присутнім при розгляді апеляції й повинен 
мати при собі документ, що засвідчує його особу. Присутність сторонніх осіб 
при розгляді заяви абітурієнтів про апеляції не допускається. 

3.6. У ході розгляду апеляції перевіряється тільки правильність 
виставлення оцінки за письмову роботу абітурієнта. При усному екзамені 
перевіряється повнота і правильність відповіді на листку підготовки або 
співбесіди. Апеляція не є переекзаменуванням. 

3.7. Додаткове опитування вступника та повторне складання випробувань 
при розгляді апеляцій не допускається. 

3.8. Після розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії про 
оцінку вступного випробування.  

У випадку згоди комісії з поставленою оцінкою і згоди абітурієнта, голова 
апеляційної комісії дає аргументований висновок, а абітурієнт свою згоду з 
оцінкою скріплює підписом на заяві.  

У випадку не згоди комісії з оцінкою або не згоди абітурієнта з 
виставленою оцінкою голова апеляційної комісії подає аргументований 
висновок, який розглядається на засіданні приймальної комісії. Приймальна 
комісія приймає відповідне рішення. Рішення про зміну оцінки вноситься до 
протоколу, а також відображається у роботі та листі вступного випробування. 

3.9. Рішення апеляційної комісії щодо виставленої оцінки вступного 
випробування засвідчується підписами членів апеляційної комісії та 
затверджується рішенням приймальної комісії у формі протоколу.  

3.10. Порядок подання і розгляду апеляцій повинен бути доведений через 
засоби наочної агітації (масової інформації) до відома вступників до початку 
вступних випробувань. 

 
 
 

Заступник голови Приймальної комісії                                                 Ю. Крутій 
 

 
Відповідальний секретар Приймальної комісії                                     Є. Луцкін 
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