ПРАВИЛА
КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ УЧНІВ
ДО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ
“ОБДАРОВАНІСТЬ”» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
1. Загальні положення
1.1. Зарахування учнів до Комунального закладу «Харківський науковий
ліцей-інтернат “Обдарованість”» Харківської обласної ради (далі – ліцейінтернат) здійснюється за результатами вступних випробувань та конкурсного
відбору, відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»,
Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та
комунальних наукових ліцеїв та ліцеїв-інтернатів, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 № 1553, та на підставі
власного Статуту.
1.2. Проведення вступних випробувань є публічним заходом і відбувається
з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості,
справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.
1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь діти із сіл, селищ, міст
Харківської області та інших населених пунктів України.
1.4. Вступні випробування здійснюються на безоплатній основі.
1.5. Положення цих Правил щодо батьків дитини стосуються також інших
її законних представників.
2. Організація конкурсу
2.1. Оголошення щодо умов і термінів проведення вступних випробувань
оприлюднюється не пізніше ніж 15 травня на інформаційному стенді у
приміщенні ліцею-інтернату та на офіційному сайті ліцею-інтернату у мережі
Інтернет.
2.2. Вступні випробування в рамках основного конкурсного відбору
проводяться після закінчення навчального року (протягом червня). За наявності
вільних місць проводиться додатковий конкурсний відбір (серпень), який
організовується таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж
за тиждень до початку нового навчального року.

2.3. Додатковий конкурсний відбір може відбуватися протягом
навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й
основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
Конкурсний відбір на вільні місця до 11 класу ліцею-інтернату упродовж
навчального року не проводиться.
2.4. Для оцінювання результатів вступних випробувань створюються
предметні комісії за кожним з навчальних предметів, а для проведення
конкурсного відбору серед учасників вступних випробувань – конкурсна
комісія. Склад предметних і конкурсної комісій затверджує директор ліцеюінтернату. Один і той самий педагогічний працівник (крім практичного
психолога) не може входити до складу більше ніж однієї комісії.
2.5. До участі у вступних випробуваннях допускається дитина на підставі
поданої особисто одним з її батьків чи повнолітньою особою, яка має намір
здобувати спеціалізовану освіту наукового спрямування, заяви, до якої
додаються:
1) копія свідоцтва про народження або паспорту дитини;
2) копія медичної довідки за формою № 086-1/о «Довідка учня
загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового
медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
3) копія відповідного документа про освіту.
Оригінали документів має бути подано до видання наказу про зарахування
(крім документів, визначених у підпункті 1 цього пункту).
За повноту і достовірність усієї інформації та документів, що подаються
до ліцею-інтернату, відповідає особа, яка їх подає.
2.6. До конкурсної комісії можуть надаватися копії дипломів, грамот,
інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та
відображають їх навчальні досягнення.
2.7. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього
місця навчання, довідок з місця роботи батьків та інші документи, не
передбачені цими Правилами.
3. Проведення конкурсу
3.1. Вступні випробування для учнів, які вступають до ліцею-інтернату,
проводяться у письмовій формі з таких навчальних предметів:
для класів з поглибленим вивченням математики – українська мова
(диктант), математика;
для класів з поглибленим вивченням біології та хімії – українська мова
(диктант), біологія;
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для класів фізико-математичного та інформаційно-технологічного
профілів – українська мова (диктант), математика;
для класів біолого-хімічного профілю – українська мова (диктант),
біологія.
Також з усіма вступниками у день проведення вступних випробувань
проводиться співбесіда, що передбачає виконання спеціальних діагностичних
завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та
наявності творчого потенціалу.
3.2. Тексти диктантів, варіанти письмових робіт, критерії їх оцінювання та
мінімальна кількість балів для визначення їх результатів розробляються
методичними комісіями вчителів ліцею-інтернату, схвалюються педагогічною
радою та затверджуються директором ліцею-інтернату. Завдання співбесіди
розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих
психологічною службою ліцею-інтернату, схвалюються педагогічною радою та
затверджуються директором ліцею-інтернату.
3.3. Конкурсні завдання зберігаються у директора ліцею-інтернату в
запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова
предметної комісії у присутності її членів та вступників.
3.4. Для проведення вступного випробування у письмовій формі
вступникам видається папір зі штампом ліцею-інтернату. 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.
3.5. Тривалість написання вступниками письмових робіт становить:
українська мова – 45 хвилин; математика, біологія – 60 хвилин.
3.6. Письмові роботи учасників вступних випробувань та результати
вступних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії,
зберігаються у ліцеї-інтернаті протягом року. Місце їх зберігання визначає
директор ліцею-інтернату.
3.7. Результати вступних випробувань оголошуються не пізніше ніж через
два робочі дні після його проведення. Списки учасників вступних випробувань
із виставленими балами оприлюднюються на інформаційному стенді ліцеюінтернату та на офіційному сайті ліцею-інтернату.
Учасники вступних випробувань, які набрали кількість балів, що дорівнює
або перевищує встановлену методичною комісією мінімальну кількість балів,
зараховуються до ліцею-інтернату згідно з отриманими результатами вступних
випробувань або за результатами конкурсного відбору.
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У разі проведення конкурсного відбору між учасниками вступних
випробувань, які набрали кількість балів, що дорівнює або перевищує
встановлену методичною комісією мінімальну кількість балів, конкурсна комісія
формує їх рейтинговий список відповідно до кількості набраних балів, на
підставі якого директор ліцею-інтернату видає наказ про зарахування.
3.8. Переможці III-го та учасники IV-го етапів Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів, а також переможці II-го та учасники III-го
етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук України поточного року звільняються від вступного
випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до
протоколу максимальна кількість балів.
3.9. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали
свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою, звільняються від
одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу
максимальної кількості балів.
3.10. Учні-випускники 9-х класів ліцею-інтернату, які за результатами
навчання отримали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою,
зараховуються до 10-х класів ліцею-інтернату поза конкурсом.
3.11. Учням-випускникам 9-х класів ліцею-інтернату, за їх бажанням, у
якості результатів вступного випробування можуть зараховуватися результати
державної підсумкової атестації з відповідних предметів, якщо такі результати
відповідають високому рівню навчальних досягнень.
3.12. Діти, які хворіли під час проведення вступних випробувань,
зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в
повторних вступних випробуваннях, термін проведення яких визначає директор
ліцею-інтернату.
3.13. Діти, які не з’явились на встіупні випробування без поважних
причин, до повторних випробування не допускаються.
4. Порядок зарахування
4.1. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурсний відбір,
зараховуються до ліцею-інтернату наказом директора ліцею-інтернату через
5 робочих днів після оголошення результатів конкурсу. Відповідний наказ
оприлюднюється на інформаційному стенді ліцею-інтернату.
4.2. Один із батьків учасника вступних випробувань або він особисто може
звернутися з апеляційною скаргою до Департаменту науки і освіти Харківської
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обласної державної адміністрації протягом двох робочих днів після оголошення
результатів вступних випробувань та конкурсного відбору.
Апеляційна комісія розглядає апеляційну скаргу впродовж трьох робочих
днів з дня її надходження та ухвалює обґрунтоване рішення. До складу
апеляційної комісії не можуть входити працівники ліцею-інтернату. Проводити
будь-які вступні випробування додатково під час розгляду апеляційної скарги
заборонено.
4.3. Діти, які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею-інтернату,
продовжують навчання у закладі загальної середньої освіти, де вони навчалися
до участі в конкурсі.
4.4. Учні, які зараховані до ліцею-інтернату, але не приступили до занять
без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються. На
звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
4.5. Директор ліцею-інтернату забезпечує організацію та проведення
вступних випробувань та конкурсного відбору з дотриманням вимог цих
Правил.
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