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ПОРЯДОК ВСТУПУ 

ДО НОВОВОЛИНСЬКОГО НАУКОВОГО ЛІЦЕЮ 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НА 2022-2023 н.р.  
 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат), 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- 10-их класів. 

 

1. Загальні положення  

 1.1. Ліцей є закладом загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів, що забезпечує 

реалізацію права обдарованих дітей на здобуття повної загальної середньої освіти.  

Ліцей має профільні класи та класи з поглибленим вивченням предметів. Профілі 

навчання визначаються статутом закладу.  

1.2. Прийом дітей до закладу здійснюється на конкурсній основі.  

1.3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти незалежно від 

місця проживання. Перевага надається учням, що проживають у сільській 

місцевості.  

1.4. На участь у конкурсному відборі до ліцею на 2022-2023 навчальний рік 

мають право учні,у яких рівень навчальних досягнень не нижче 7 балів за 

попередній навчальний рік, у класи з поглибленим вивченням предметів: 

 

7 клас – математика 

8 клас - українська та англійська мови 

 -математика, хімія 

      - математика, фізика 
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9 клас   - українська та англійська мови 

     -математика, хімія 

- математика, фізика 

та класи профільного навчання: 

10 клас - суспільно-гуманітарний (українська та англійська мови, історія) 

- природничо-математичний (математика, хімія) 

- природничо-математичний ( математика, фізика) 

 

1.5. Конкурсний відбір здійснюється на безоплатній основі.  

1.6. Прийом заяв проводиться з 1 травня до 18 червня  2022 року. Документи для 

вступу приймаються в електронному вигляді (за посиланням на сайті Ліцею) або 

безпосередньо у закладі (з 9.00 до 17.00 год., понеділок – п’ятниця) 

 

2. Організація конкурсного відбору  
2.1. Конкурсні випробування відбудуться: 

7-8 класи  - 21 червня 2022 року  

9-10 класи - 22 червня 2022 року 

 2.2. За наявності вільних місць допускається додатковий конкурсний 

відбір у серпні 2022 року, який має бути організований таким чином, щоб 

зарахування до числа учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку 

нового навчального року. 

2.2. Додатковий конкурсний відбір може відбуватися протягом навчального року за 

наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний.  

2.3. Для проведення конкурсних випробувань у закладі створюється конкурсна 

комісія, склад якої затверджується наказом директора. Головою конкурсної комісії є 

директор закладу.  

2.4. З кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної 

комісії; її склад затверджується наказом директора закладу.  

2.5. Заклад може прийняти рішення про відмову у прийнятті документів на вступ 

при невиконанні умов п. 1.4. цього Порядку або відсутності необхідних документів 

у кандидата до вступу.  

2.6. До участі у конкурсі допускаються діти на підставі – заяви батьків, або осіб, які 

їх замінюють.  

2.7. Конкурсні випробування проводяться з таких предметів 

 

7 клас з поглибленим вивченням математики 
- Математика  

-  Українська мова (диктант) 

8 клас з поглибленим вивченням української мови, англійської мови 

- Українська мова (диктант) 

- Англійська мова (співбесіда) 

8 клас з поглибленим вивченням математики, хімії 
- Математика 

- Хімія  



8 клас з поглибленим вивченням математики, фізика 
      -  Математика 

      -   Фізика 

9 клас з поглибленим вивченням української мови, англійської мови 
- Українська мова (диктант) 

- Англійська мова (співбесіда) 

9 клас з поглибленим вивченням математики та хімії  

     - Математика 

     - Хімія 

9 клас з поглибленим вивченням математики та фізики 

 Математика 

 Фізика 

10 клас суспільно-гуманітарний 

- Українська мова (диктант) 

- Англійськаа мова  

10 клас природничо-математичний ( математика, хімія) 
- Математика 

- Хімія 

10 клас природничо-математичний (математика, фізика) 
- Математика 

- Фізика  

 
2.8. Види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, перелік питань з 

навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, схвалюються 

педагогічною радою та затверджуються директором ліцею.  

2.9. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів) для конкурсних 

випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам ЗЗСО відповідного 

класу, розробляються методичними комісіями закладу із залученням наукових 

працівників закладів вищої освіти, з якими Ліцей має укладений договір про 

співпрацю. 

2.10. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що 

відбуваються у різні дні.  

2.11. Конкурсні завдання зберігаються у директора закладу в запечатаному конверті, 

що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її 

членів та вступників.  

2.12. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам 

видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу 

сторінку буде відділено від самої письмової роботи.  

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної 

комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. 

Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення 

балів.  

2.13. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у навчальному закладі 

протягом одного навчального року. Місце їх зберігання визначає директор ліцею.  

2.14. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів 

відповідної комісії, які зберігаються в закладі освіти протягом одного навчального 

року.  



2.15. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через два 

робочих дні після його проведення. Списки вступників, рекомендованих до 

зарахування, оприлюднюються на інформаційному стенді Ліцею. 

2.16. Діти, 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 закладу освіти.  

2.17. Діти, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до 

повторних випробувань не допускаються.  

2.18. Порядок вступу до ліцею та конкурсні завдання для вступних випробувань 

схвалюються педагогічною радою закладу і затверджуються наказом директора. 

2.19. Порядок вступу до ліцею та зразки конкурсних завдань для вступних 

випробувань мають бути оприлюднені в закладі освіти та на веб – сайті не менше 

ніж за два місяці до початку проведення конкурсних випробувань.  

3. Порядок зарахування  
3.1. Поза конкурсом зараховуються: переможці обласних та всеукраїнських олімпіад 

з навчальних предметів, переможці обласного та всеукраїнського етапів конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт МАН . 

3.2. Здобувачі освіти, які закінчили 9 клас Нововолинського наукового ліцею 

Волинської обласної ради зараховуються до 10 класу на основі свідоцтв про базову 

середню освіту та мають рівень навчальних досягнень з усіх навчальних предметів 

не нижче 7 балів за рік та за ДПА, згідно поданих заяв.  

3.3. Перевага при зарахуванні надається дітям, які проживають у сільській 

місцевості.  

3.4. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до закладу освіти 

наказом директора. Зарахування дітей проводиться не пізніше ніж за 5 днів до 

початку навчального року на підставі таких документів:  

- заяви батьків або осіб, що їх замінюють;  

- копії оригіналу свідоцтва про народження дитини, паспорта (ID - картки);  

- довідки з місця реєстрації (або проживання);  

- медичної довідки із висновком про встановлення учневі групи здоров’я для занять 

на уроках фізкультури;  

- медичної картки учня ( з відмітками про профілактичні щеплення);  

- особової справи здобувача освіти;  

- відповідного документу про освіту (табель успішності, свідоцтво про здобуття 

базової освіти).   

3.5. Діти або один з їх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення 

біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано 

тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів, зараховуються до 

ліцею без подання зазначених документів за результатами вступних випробувань 

згідно з цим Порядком. 

3.6. Діти, які зараховані до Нововолинського наукового ліцею Волинської 

обласної ради, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів 

від початку навчального року, відраховуються із закладу освіти наказом директора.  

3.7. Конкурс має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, 

прозорості, відкритості, справедливості, об’єктивності, рівності та неупередженості.  

3.8. Директор закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог 

порядку прийому до закладу освіти.  


