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І.  Загальна частина 

     Організацію прийому до КЗ «Одеське обласне базове медичне училище» 
здійснює приймальна комісія, склад якої  затверджено директором і яка діє 
згідно з Положенням про Приймальну комісію вищого навчального закладу 
України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 1085 
від 15.10.2015 року. 

ІІ. Мета створення апеляційної  комісії 
Під час проведення вступних випробувань можуть виникати ситуації 

незадоволення абітурієнтів отриманими оцінками. Для вирішення цих питань 
створюється апеляційна комісія.  

Головою апеляційної комісії призначається один з заступників 
директора навчального закладу. Склад апеляційної комісії формується з 
числа викладачів КЗ «Одеське обласне базове медичне училище», які не є 
членами предметної екзаменаційної комісії даного навчального закладу. 

ІІІ. Організація роботи апеляційної комісії 
1. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає Апеляційна 

комісія КЗ «Одеське обласне базове медичне училище», склад та порядок 
роботи якої затверджується наказом директора. 

2. Під час проведення вступних випробувань заборонено 
використовувати підручники, навчальні посібники та інші матеріали, що не 
передбачені рішенням Приймальної комісії. В разі користування вступником 
під час випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі 
підказуванням), він відсторонюється від участі у випробуваннях. На його 
екзаменаційній роботі викладач вказує  причину відсторонення та час. При 
перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється  незадовільна 
оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного. Апеляції з питань 
відсторонення від випробування не розглядається. 

3. Апеляція вступника щодо результатів екзаменаційної оцінки з 
біології, української мови та творчого конкурсу – ліплення, повинна 
подаватись особисто, не пізніше наступного дня після оголошення 
результатів.  

4. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше 
наступного дня після її подання, як правило, в присутності вступника. 

5. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не 
допускаються. 

6. Оплата праці членів апеляційної комісії проводиться за нормами 
погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до 
затверджених нормативно-правових актів. 
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