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Апеляційна комісія Київської муніципальної академії музики                            

ім. Р.М. Глієра (далі КМАМ ім. Р.М. Глієра) створюється для 

вирішення спірних питань і розгляду апеляцій абітурієнтів на 

результати вступних випробувань. 

Головою апеляційної комісії призначається один з керівників 

навчально-виховної роботи КМАМ ім. Р.М. Глієра. При прийомі на 

навчання на основі базової загальної середньої освіти для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра,  

освітніх ступенів бакалавра, магістра, склад апеляційної комісії 

формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) 

працівників Київської муніципальної академії музики ім.                          

Р.М. Глієра. Допускається включати до складу цих комісій науково-

педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів.  

Склад та порядок роботи Апеляційної комісії затверджується 

ректором. Апеляційна комісія складається з трьох (чотирьох) осіб 

(голови Апеляційної комісії та двох, трьох членів). 

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (далі – 

апеляція) повинна подаватись в день проведення усного екзамену, а 

з письмового – не пізніше наступного робочого дня після 

оголошення оцінки. 

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не 

пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в 

присутності вступника. 

У 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 

розглядаються. 

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та 

у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової 

атестаційної комісії оцінок за висновками апеляційної комісії 

засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим 

поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної 
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комісії КМАМ ім. Р.М. Глієра. Додаткове опитування вступників 

при розгляді апеляцій не допускається. 

Порядок подання і розгляду апеляцій повинен бути 

оприлюднений та доведений до відома вступників до початку 

вступних випробувань. 

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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