
 

 

 



1. Загальні положення 

 

1.1. Правила конкурсного приймання розроблено відповідно до 

Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до 

гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), 

затвердженої  наказом  Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 року 

№389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі 

Статуту Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої 

підготовки учнів в галузі науки (нова редакція). 

1.2. Приймання учнів до Славутського обласного спеціалізованого 

ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки (далі - ліцей-

інтернат), здійснюється на конкурсній основі  до  9 класів за допрофільними 

напрямами навчання: суспільно-гуманітарним та природничо-математичним; 

до 10 класів за наступними профілями навчання: фізико - математичний, 

економічний, біолого-хімічний, правовий, інформаційно-технологічний, 

військово-спортивний,   української філології, іноземної філології. 

1.3. У конкурсі можуть брати участь учні, які проживають у 

Хмельницькій області. 

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі. 

 

2. Організація конкурсу 

  

2.1. Правила конкурсного приймання  оголошується не пізніше, ніж за 

два місяця до його початку.  Оголошення щодо умов і термінів проведення 

конкурсу розміщується на сайті та у приміщенні ліцею-інтернату. Зміст 

оголошення доводиться до відома населення через сайт ліцею-інтернату та  

місцеві засоби масової інформації. 

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні  або на 

сайті ліцею-інтернату розміщується перелік навчальних предметів, за якими 

проводитимуться випробування із зазначенням вимог до їх змісту, порядку 

оформлення та подання. 

2.3. Випробування у рамках основного конкурсного приймання 

проводяться лише після закінчення навчального року - у червні поточного року. 

За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання, яке 

проводиться у серпні поточного року. Зарахування учнів відбувається за 

тиждень до початку нового навчального року. 

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися 

протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що 

й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 

учнів.  

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у ліцеї-інтернаті 

створюється приймальна конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом 

директора ліцею-інтернату за погодженням з радою ліцею-інтернату. До складу 

конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної 

комісії є директор ліцею-інтернату або його заступник. 



2.6. Для підготовки матеріалів з проведення конкурсного приймання та 

перевірки робіт вступників створюються предметні комісії, склад яких 

затверджується наказом директора ліцею-інтернату. 

2.7. До участі в конкурсі допускаються учні 8-9-х класів на підставі 

заяви батьків (осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора ліцею-

інтернату, документа про освіту (табеля успішності, свідоцтва про базову 

загальну середню освіту).  

2.8. До конкурсної комісії можуть подаватися копії дипломів, грамот, 

інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та 

відображають їх навчальні та  творчі досягнення. 

 

3. Проведення конкурсу 

 

3.1. Конкурсне приймання учнів, які вступають до  9 класу, проводиться 

у письмовій формі з української мови  (диктант), до  10 класів з навчальних 

предметів у формі  письмової роботи. 

 Приймальна комісія ліцею-інтернату формується у складі дев’яти 

осіб, предметні комісії – трьох.   

3.2. Конкурсний відбір учнів у профільні 10 класи проводиться 

з  навчальних предметів за профілями навчання, а саме:  

з української мови (контрольна робота) – українська філологія;  

з біології (контрольна робота) – біолого-хімічний; 

з математики (контрольна робота) – фізико-математичний, інформаційно-

технологічний; 

з географії (контрольна робота) –  економічний; 

з правознавства (контрольна робота) – правовий; 

з іноземної філології (контрольна робота) – іноземна філологія; 

з фізичної культури  (тест письмовий та  залікова вправа з фізичної 

культури) -   військово -  спортивний. 

    Всі вступники до 9-10 класів, крім вступних випробувань,  виконують 

спеціальні діагностичні завдання для виявлення здібностей і нахилів, рівня 

інтелекту, наявності творчого потенціалу та проходять співбесіду з практичним 

психологом.  

3.3. Приймальна конкурсна комісія складає розклад проведення 

предметних конкурсних випробувань, який затверджується наказом директора 

ліцею-інтернату. 

3.4. Розклад  предметних конкурсних випробувань розміщується на сайті 

ліцею-інтернату та вивішується на дошці оголошень за два тижні до початку 

конкурсних випробувань. 

3.5. У разі проведення конкурсних випробувань у різні дні, не 

допускається застосування тих самих варіантів завдань. 

3.6. Конкурсні завдання зберігаються у директора ліцею-інтернату в 

запечатаному конверті та відкриваються у день випробування головою 

предметної комісії у присутності її членів та вступників.  



3.7. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі 

вступникам видається папір зі штампом навчального закладу.  

3.8. Тривалість написання вступниками письмових робіт  та інших видів 

випробувань становить одну академічну годину. 

3.9. Роботи учасників конкурсу зберігаються протягом року в архівному 

приміщенні ліцею-інтернату. 

3.10. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді 

протоколів предметних комісій, які зберігаються протягом трьох років в 

архівному приміщенні ліцею-інтернату. 

3.11. Результати конкурсного випробування оголошуються не пізніше, 

ніж через три дні після його проведення.  

3.12. Спеціальні діагностичні завдання для виявлення здібностей і нахилів 

учнів, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу розробляє конкурсна 

комісія на основі матеріалів, запропонованих Хмельницьким обласним центром 

практичної психології та соціальної роботи, затверджує директор ліцею-

інтернату за погодженням з Департаментом освіти і науки Хмельницької 

облдержадміністрації. 

3.13. Зміст тестових та письмових завдань розробляється предметними 

комісіями  ліцею-інтернату та затверджуються директором ліцею - інтернату за 

погодженням з Департаментом освіти і науки Хмельницької 

облдержадміністрації. 

3.14. Призери та учасники Міжнародних, ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  з базових навчальних предметів, призери та учасники  ІІ - 

ІІІ етапів  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

Малої академії наук України звільняються від конкурсного випробування з 

відповідного предмета, базової дисципліни. У такому разі учневі  виставляється 

до протоколу максимальна кількість балів. 

3.15. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали 

свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від   

випробування з предмету, з виставленням до протоколу максимальної кількості 

балів. 

3.16. Учні-випускники 9-х  класів ліцею-інтернату,  які  за результатами 

річного оцінювання виявили високий і достатній рівень навчальних досягнень з  

навчальних предметів, за якими проводиться вступне випробування, 

звільняються від проходження конкурсного випробування з виставленням до 

протоколу балу річного оцінювання з даних дисциплін. 

 Якщо за результатами річного оцінювання випускник 8, 9 класів 

ліцею-інтернату виявляє середній рівень навчальних досягнень  з  навчальних 

предметів, за якими проводиться вступне випробування, - бере участь у 

конкурсних випробуваннях на загальних підставах.  

3.17. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати 

медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних 

конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор ліцею-

інтернату. 

 



4. Порядок зарахування 

  

4.1. Учні,  які пройшли конкурсне випробування, зараховуються до 

ліцею-інтернату наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. 

Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів 

конкурсу.  

4.2. До ліцею-інтернату подаються наступні документи: документ про 

освіту учня (табель успішності, свідоцтво про базову загальну середню освіту), 

копія свідоцтва про народження (паспорта) учня, особова справа учня, медична 

картка учня (довідка) встановленого зразка, 4 фотокартки учня (3х4).  

4.3. Не згодні з рішенням конкурсної комісії учні, їх батьки або особи, які 

їх замінюють, можуть звернутися до голови комісії з апеляцією. Апеляція  

подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і 

розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій 

створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються   

директором ліцею-інтернату за погодженням з Департаментом освіти і науки 

Хмельницької облдержадміністрації. Проведення додаткових випробувань під 

час розгляду апеляції забороняється. 

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які 

подали апеляцію, останні можуть звернутися до Департаменту освіти і науки 

Хмельницької облдержадміністрації, який створює свою апеляційну комісію, 

рішення якої є остаточним.  

4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею-інтернату, 

продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі у конкурсі. 

4.6. Учні, які зараховані  до ліцею-інтернату, але не приступили до занять 

без поважних причин протягом десяти днів від їх початку, відраховуються з 

ліцею-інтернату. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне 

приймання. 

 

5. Контроль за проведенням конкурсу 

 

5.1. Директор ліцею-інтернату несе персональну відповідальність за 

дотриманням вимог даних  Правил. 

5.2. Контроль за організацією, проведенням конкурсу і порядком 

зарахування учнів до ліцею-інтернату за його результатами покладається на 

Департамент освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації. 

5.3. При порушенні ліцеєм-інтернатом  вимог Інструкції про порядок 

конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, 

колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл - інтернатів), затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389  та даних Правил 

конкурсного приймання, рішенням Департаменту освіти і науки Хмельницької 

облдержадміністрації результати конкурсу визнаються недійсними. У такому 

разі Департамент освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації 

організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними. 


