
 



Дані правила 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 19.06.03 р. №389, зареєстрованої у Міністерстві 

юстиції України 04.07.03 р. за № 547/7868 та на підставі Статуту комунального 

закладу «Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської міської ради 

Донецької області», який зареєстрований рішенням Маріупольської міської 

ради  № 6/19-1964 від 22.05.2012,  рішення № 12741450000008 від 31.08.2012 

року. 

1. Загальні положення 

1.1. Приймання учнів до комунального закладу «Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської ради Донецької області»  (далі – 

Маріупольського технічного ліцею) здійснюється на конкурсній основі на 

підставі результатів письмових іспитів. 

1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця 

проживання. 

1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі. 

2. Організація конкурсу 

2.1. Правила конкурсного приймання до Маріупольського технічного ліцею 

оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Умови і терміни 

проведення конкурсу розміщуються на офіційному сайті Маріупольського 

технічного ліцею martechlicey.at.ua та у його приміщені. 

2.2. Не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу перелік питань з навчальних 

предметів, за якими проводитимуться випробування, розміщується на 

офіційному сайті ліцею та в приміщенні ліцею на спеціальному стенді. 

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться у 

червні після закінчення навчального року. За наявності вільних місць можливе 

додаткове конкурсне приймання (серпень), яке організовується таким чином, 

щоб зарахування учнів відбулося не пізніше, ніж за тиждень до початку нового 

навчального року. 

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, проводитися протягом 

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

основний. При цьому кількість учнів у класі не може перевищувати 30 учнів. 

http://martechlicey.at.ua/
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2.5. Для проведення конкурсних випробувань в ліцеї створюється приймальна 

та педагогічна комісії, склад яких затверджується наказом директора ліцею за 

погодженням з радою навчального закладу. До складу приймальної та 

педагогічної комісій залучається практичний психолог. Головою приймальної 

та педагогічної комісій є директор навчального закладу або його заступник. 

2.6. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів з кожного 

предмета створюється предметна комісія зі складу членів приймальної та 

педагогічної комісій; її склад затверджується наказом директора. 

2.7. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви батьків 

або осіб, які їх заступають, що подається на ім’я директора ліцею, табеля 

успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень 

вступає до 10-го класу. Приймальна комісія може відмовити у праві брати 

участь у конкурсі учням, які мають річні оцінки з профільних дисциплін нижче 

7 балів та із загальноосвітніх дисциплін оцінки початкового рівня. 

2.8. До приймальної та педагогічної комісій можна подавати копії дипломів, 

грамот, інших документів, які підтверджують рівень здібності учнів з обраної 

спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення. 

2.9. Діти – сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти – інваліди; 

діти, які постраждали від аварії на Чорнобильський АЕС; діти, батьки яких є 

учасниками АТО, учасниками бойових дій або загинули під час виконання 

службових обов’язків у зоні проведення АТО; діти внутрішньо переміщених 

осіб теж приймаються на конкурсній основі.  

3. Проведення конкурсу 

3.1. Умови і порядок проведення конкурсного приймання для учнів, які 

вступають до технічного ліцею розробляються адміністрацією ліцею, 

виносяться на обговорення   педагогічної ради та затверджуються директором 

ліцею. 

Конкурсні випробування для учнів загальноосвітніх шкіл і бажають 

продовжити навчання в Маріупольському технічному ліцеї, проводять в 

письмовій формі: 

 з української мови для груп усіх напрямків; 

 з математики або фізики (за вибором педагогічної ради Маріупольського 

технічного ліцею)   в групу фізико – математичного напрямку; 

 з математики або біології, або хімії (за вибором педагогічної ради 

Маріупольського технічного ліцею)   в групу хіміко – біологічного профілю; 

 з математики в групи математичного, технологічного, інформаційно-

технологічного профілю. 
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Чисельність приймальної та предметної комісій, кількість конкурсних 

випробувань (але не більше трьох з урахуванням співбесіди) визначається 

щороку наказом директора Маріупольського технічного ліцею. 

3.2. Педагогічна рада Маріупольського технічного ліцею щорічно визначає 

кількість балів, яку потрібно отримати при проходженні конкурсних 

випробувань, для зарахування учнів до ліцею. 

3.3. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт 

для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам 

середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються 

методичними комісіями вчителів та затверджуються директором 

Маріупольського технічного ліцею. 

3.4. Не допускається  застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, 

що відбуваються у різні дні. 

3.5. Конкурсні завдання зберігаються у директора Маріупольського технічного 

ліцею в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова 

предметної комісії у присутності її членів та вступників. 

3.6. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам 

видається папір зі штампом ліцею. Передбачається, що першу сторінку буде 

відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові 

роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки 

членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється 

головою приймальної комісії після виставлення балів. 

3.7. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, інших видів 

випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи 

окремо. 

3.8. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) 

оформляються у вигляді протоколів (додаток 1) відповідної комісії, які 

зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової 

атестації учнів. 

3.9. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше, ніж через 

три дні після його проведення. Списки вступників із виставленими балами 

вивішуються на сайті та у приміщенні ліцею для загального ознайомлення. 
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3.10. Результати конкурсних випробувань заносяться до екзаменаційного листа 

учня (додаток 2). 

3.11. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у навчальному закладі 

протягом року. Місце їх зберігання визначає директор Маріупольського 

технічного ліцею. 

3.12. Для учнів – слухачів підготовчих курсів результатами конкурсного 

випробування можуть бути результати контрольних зрізів за текстами 

адміністрації та рекомендації педагогічної ради Маріупольського технічного 

ліцею. 

3.13. Оцінки що були отримані учнями під час рейтингового тестування на 

Олімпіаді для учнів загальноосвітніх закладів міста в межах Дня відкритих 

дверей у Маріупольському технічному ліцеї, за заявою батьків можуть бути 

зараховані  як результати вступних випробувань до навчального закладу. 

3.14. Протягом року адміністрація навчального закладу, за умови наявності 

вільних місць, приймає учнів за результатами письмових робіт. 

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

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

випробуваннях, терміни яких визначає директор Маріупольського технічного 

ліцею. 

4. Порядок зарахування та процедура оскарження результатів конкурсних 

випробувань 

 

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до 

Маріупольського технічного ліцею наказом директора на підставі рішення 

конкурсної комісії, особистої заяви батьків або осіб, які їх заступають, що 

подається на ім’я директора ліцею та документів визначених п. 4.3 цих правил. 

Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів 

конкурсу. 

4.2. У разі рівної кількості балів перевага при зарахуванні надається учням, які 

мають вищий середній бал свідоцтва про базову загальну середню освіту (для 

учнів, які  або табеля успішності. 

4.3. Для зарахування учня до ліцею батьками або особами, які їх заступають 

подаються такі документи:  

- копія свідоцтва про народження,  
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- копія ідентифікаційного номеру фізичної особи, 

- особова справа, якщо учень вступає до 8 класу,   

- свідоцтво про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10-го 

класу, 

- медична картка встановленого зразка. 

4.4. Особливі умови для зарахування встановлюються для 

- слухачів підготовчих курсів; 

- призерів предметних олімпіад (ІІ та ІІІ етапів) та конкурсу – захисту науково – 

дослідницьких робіт учнів – членів МАН (ІІ та ІІІ етапів); 

- призерів олімпіад, що були організовані Маріупольським технічним ліцеєм; 

- діти – сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти – інваліди; діти, 

які постраждали від аварії на Чорнобильський АЕС; діти, батьки яких є 

учасниками АТО, учасниками бойових дій або загинули під час виконання 

службових обов’язків у зоні проведення АТО; діти внутрішньо переміщених 

осіб; 

- дітей, які навчалися в закладах нового типу (ліцеях). 

4.4.1. Учні загальноосвітніх закладів міста – слухачі підготовчих курсів за 

результатами контрольних зрізів  можуть бути рекомендовані до зарахування до 

Маріупольського технічного ліцею до закінчення навчального року. 

4.4.2.  Учасники Міжнародних олімпіад, конкурсів, призери ІІ та учасники ІІІ – 

ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів 

конкурсів – захистів науково – дослідницьких робіт Малої академії наук 

поточного року та інших конкурсів, відповідно до спеціалізації, звільняються 

від конкурсного випробування з відповідного предмета та зараховуються поза 

конкурсом. 

4.4.3. Учні загальноосвітніх закладів міста, які стали призерами олімпіад, 

організованих Маріупольським технічним ліцеєм, зараховуються поза 

конкурсом. 

4.4.4. Діти – сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти – інваліди; 

діти, які постраждали від аварії на Чорнобильський АЕС; діти, батьки яких є 

учасниками АТО, учасниками бойових дій або загинули під час виконання 

службових обов’язків у зоні проведення АТО; діти внутрішньо переміщених 

осіб зараховуються, якщо отримали не менше 6 балів при проходженні 

конкурсних випробувань. 

4.4.5. Приймання учнів до Маріупольського технічного ліцею може відбуватися 

поза конкурсом, якщо дитина навчалася раніше в навчальному закладі того 
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самого типу та спеціалізації та має оцінки з профільних дисциплін не нижче 7 

балів. 

4.5. Кількість місць для осіб, які приймаються за особливими умовами, 

встановлюється не більше 60% від загальної кількості. 

4.6. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх заступають, незгодні з рішенням 

конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї 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 

навчальним закладом. 

Додаткові випробування під час розгляду апеляції не проводяться. 

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

апеляцію, останні можуть звернутися до департаменту освіти Маріупольської 

міської ради Донецької області, який створює свою апеляційну комісію, 

рішення якої є остаточним. 

4.6. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцейських груп 

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

інших закладах за бажанням батьків. 

4.7. Учні, які зараховані до Маріупольського технічного ліцею, але не 

приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, 

відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися 

додаткове конкурсне приймання.  

5. Контроль за проведенням конкурсу 
  

5.1. Директор  ліцею несе персональну відповідальність за дотримання вимог 

Правил конкурсного прийому учнів до Маріупольського технічного ліцею. 

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу здійснює 

департамент освіти Маріупольської міської ради. 

5.3. При порушенні вимог Правил конкурсного прийому учнів до 

Маріупольського технічного ліцею, рішенням міського департаменту освіти 

результати конкурсу визначаються недійсними. В такому випадку департамент 

освіти Маріупольської  міської ради організовує і проводить повторний 

конкурс, результати якого є остаточними. 
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Додаток 1 

Протокол 

 

Конкурсного випробування з ___________________________________________  

 для вступу _____________________ класу ( _____________ курсу) 

«Маріупольського технічного ліцею» Маріупольської міської ради Донецької 

області»  

Прізвища, ім’я, по батькові осіб, які проводили конкурсне випробування: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Зміст конкурсного випробування __________  оголошено о ______ год. _____хв. 
                                                                                ( в усній або письмовій формі ) 

Необхідний для випробування текст : ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
   ( назва диктанту, № білетів, завдань, тестів, теми творчих робіт тощо ) 

Конкурсне випробування розпочалося о ______ год. ______ хв. 

До конкурсного випробування допущено ________ чол., з’явилось _______ чол.,  

не з’явилось _______________ чол., у тому числі ________________________ 

__________________________________________________________________ 
   ( прізвища, імена відсутніх ) 

Результати конкурсного випробування 

№ Прізвища, ім’я, по батькові осіб, 

які проходять конкурсне 

випробування 

№ білета, 

завдання 

тощо 

Кількість 

балів 

Примітки 

1     

2     

3     

4     

5     

Окремі думки членів комісії:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Дата проведення конкурсного випробування : „ ____ ”  __________20   р. 

 

Голова комісії : _____________________ _______________ 
    (підпис)    (прізвище, ініціали) 

Члени комісії : ______________________________________ 
(підпис)    (прізвище, ініціали) 

           _____________________ ________________ 

(підпис)    (прізвище, ініціали) 
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Додаток 2 

 

 

 

 (м.п.) ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

П.І.Б.  

Клас, профіль   

 

Екзаменаційні предмети: 

Українська мова  

Дата: Дата: 

Оцінка Оцінка: 

Дата: Дата: 

Оцінка: Оцінка: 

Вчитель _____________________ Вчитель______________________ 

 

 


