
 ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

ДО НОВОВОЛИНСЬКОГО НАУКОВОГО ЛІЦЕЮ 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Відповідно до Порядку зарахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року № 367, зареєстрованим 

Міністерством юстиції України 05 травня 2018 року за №564/32016, листа МОН №1/9-320 

від 18.05.2018 року, Порядку зарахування та переведення учнів до державних та 

комунальних наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 року № 1553, зареєстрованим 

Міністерством юстиції України 14 лютого 2020 року за №1744/34457, Статуту ліцею, 

Концепції розвитку ліцею, з метою відбору обдарованих учнів ліцей проводить набір до 7- 8 

класів та добір на вакантні місця до 9, 10 класів. 

До участі в конкурсі запрошуються учні, що мають рівень навчальних досягнень 7-12 балів, 

здібні до вивчення навчальних дисциплін, дослідницької та творчої роботи та постійно 

проживають у сільській місцевості.  

 

7 клас з поглибленим виченням математика  

- математика 

- українська мова (диктант) 

 

8 клас з поглибленим вивченням української мови, англійської мови 

-   українська мова (диктант) 

-   іноземна мова (співбесіда) 

 

8 клас з поглибленим вивченням математики, хімії 

-  математика 

- хімія 

8 клас з поглибленим вивченням математики, фізики 

-   математика  

-   фізика 

 

9 клас з поглибленим вивченням української мови, англійської мови 

-   українська мова (диктант) 

-   іноземна мова (співбесіда) 

-  

9 клас з поглибленим вивченням математики та хімії 

- математики  

- хімія 

9 клас з поглибленим вивченням математики та фізики 

-  математика 

-      фізика 

 



10 клас  суспільно-гуманітарний 

- українська мова (диктант) 

-  іноземна мова 

 

10 клас  природничо-математичний (математика. хімія) 

-  математика 

-  хімія 

10 клас  природничо-математичний (математика. фізика) 

-  математика 

-  фізика 

-  

10 клас  техніко-технологічний (математика, програмування) 

- математика 

- українська мова (диктант) 

 

 

Прийом заяв  з 01.07.2022р. по 12.08.2022р. 

Заповнити електронну заяву можна за посиланням. 

 Поза конкурсом зараховуються переможці: 

 Всеукраїнських предметних олімпіад (III, IV етап) 

 Конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН (ІІ, ІІІ етап) 

 Міжнародних конкурсів 

. Конкурсні випробування відбудуться: 

15 серпня 2022 року 

 

Учні, які пройшли конкурсний відбір, зараховуються за умови подання таких 

документів: 

1.  документ про освіту (оригінал):   табель успішності (7, 8 класи); 

                           свідоцтво про здобуття базової освіти (9 клас) 

2.  медогляд форма 086-1/0 (діагноз, індекс руф’є, фізкультурна група)  

3.  копія картки профілактичних щеплень 063-о (у разі відсутності учні вважаються 

незарахованими) 

4.  довідка про місце реєстрації учня  

5.  копія свідоцтва про народження (паспорта) 

6.  папка для документів, 2 файли 

7.  фото 3/4 (4 шт) 

https://forms.gle/3sJzVut1djYto7Ey7
https://forms.gle/3sJzVut1djYto7Ey7


8. контактна довідка для іногородніх (видається за 3 дні до навчання) 

 


